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   اهليئات التشريعية
 .املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية: لدى اليونيدو ثالثة أجهزة لتقرير السياسات

 
   املؤمتر العام

يف املؤمتر العام، وهو أعلى جهاز  دولة مرة كل سنتني ١٧١جتـتمع الـدول األعضـاء يف اليونيدو البالغ عددها       
وحيــّدد املؤمتــر املــبادئ والسياســات التوجيهــية، ويوافــق عــلى ميزانــية اليونــيدو  . لــتقرير السياســات يف املــنظمة

. كما ينتخب املمثّلني يف جملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية. وبـرنامج عمـلها، ويعـّين املدير العام     
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥ إىل ١العاشرة للمؤمتر العام من وقد عقدت الدورة 

ديسمرب / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨وسـوف تعقـد الـدورة احلاديـة عشـرة للمؤمتر العام من              
٢٠٠٥. 
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   جملس التنمية الصناعية
 وامليزانيــتني العاديــة  عضــوا، تنفــيذ بــرنامج العمــل ٥٣يســتعرض جملــس التنمــية الصــناعية، الــذي يــتألّف مــن   

وجيتمع . والتشـغيلية ويقـّدم توصـيات إىل املؤمتـر العـام بشأن املسائل السياساتية، مبا يف ذلك تعيني املدير العام      
 .اجمللس مرة واحدة يف السنوات اليت ينعقد فيها املؤمتر العام ومرتني يف السنوات األخرى
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مــايو / أيــار٢٧-٢٥(وقــد ناقشــت الــدول األعضــاء يف جملــس التنمــية الصــناعية يف دورتــه الثامــنة والعشــرين   

، مبــا يف ذلــك تطبــيق  ٢٠٠٧-٢٠٠٤جمموعــة مــن املســائل مــثل اإلطــار الــربناجمي متوســط األجــل   ) ٢٠٠٤
ا بـني بلدان اجلنوب     ، والـتعاون فـيم    "صـوب حتسـني تنفـيذ بـرنامج اليونـيدو         "املـبادئ التوجيهـية االسـتراتيجية       

وأنشـطة اليونـيدو يف  الـبلدان اخلارجـة مـن أحـوال مـتأّزمة؛ ووضـع اليونـيدو املايل، مبا يف ذلك إعادة حقوق              
ــتماد مشــروع الــنظام           ــيا األحيائــية واع ــتقى العــاملي للتكنولوج ــتابعة أنشــطة املل التصــويت إىل أوكرانــيا؛ وم

ــدويل للعلــوم والتكنولوجــيا ال   ــلمركز ال ــيةاألساســي ل ــنقاش اإلطــار اجلديــد لالّمركــزية   . راق وكــان يف لــّب ال
وقـّدم املديـر العـام، اسـتجابة لـتفويض الـدورة العاشـرة لـلمؤمتر العام الذي كان قد شّجعه             . والتمثـيل املـيداين   
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. عـلى املضـي يف عملـية حتقـيق الالّمركـزية لفـائدة امليدان، توصيات إضافية حول الالّمركزية إىل تلك الدورة               
 . اجمللس بالتايل إىل االستمرار يف التحاور مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائيودعاه

ــية،       ــربنامج وامليزان ــر جلــنة ال وتداولــت الــدول األعضــاء يف اجمللــس يف الــدورة التاســعة والعشــرين بشــأن تقري
فـريق التقييم   وناقشـت اخلـيارات التمويلـية للتحسـينات األمنـية ومـرافق املؤمتـرات اجلديـدة املقـترحة وأنشـطة                     

 .وشؤون املوظفني

 .رئيسا للدورتني الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين للمجلس) املغرب(وانتخب السيد عمر زنيرب 
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   جلنة الربنامج وامليزانية
 عضوا، هي جهاز فرعي تابع للمجلس، وجتتمع مرة واحدة يف             ٢٧جلنة الربنامج وامليزانية، اليت تتألّف من     

 .د اجمللس يف إعداد ودراسة برنامج العمل وامليزانية وغريمها من املسائل املالية   السنة، وتساع 
  

 تكوين اللجنة

 املكسيك
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
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 كوت ديفوار

 املغرب
 

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا
 أملانيا

 إندونيسيا
 إيطاليا

 باكستان
 بولندا
 بريو
 تركيا

 مجهورية كوريا

 
الطريق إلبرام اتفاق   ) ٢٠٠٤سبتمرب    / أيلول ٩-٨(وقد مّهدت الدورة العشرون للجنة الربنامج وامليزانية      

اون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي استنادا إىل التوصيات اليت صاغها الفريق االستشاري غري الرمسي التع
ونظرت الدورة عالوة على ذلك يف اقتراح تقّدم به األمني العام بشأن اإلطار الربناجمي      . املعين بالالمركزية
ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة،   ، ويف مذكرة بشأن التحسينات األمنية     ٢٠٠٩-٢٠٠٦املتوسط األجل 

 .فضال عن تقرير املدير العام حول الوضع املايل وحشد املوارد املالية  

 .رئيسا للدورة العشرين للجنة الربنامج وامليزانية  ) هنغاريا(وانتخب السيد إستفان هورفات   
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   اليونيدو بإجياز
وهي تساعد البلدان     . ّدة الفقر بتعزيز منو اإلنتاجيةتركّز اليونيدو جهودها على التخفيف من ح   : املهمة   ●

وتقوم . النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية يف كفاحها ضد التهميش يف عاملنا احلاضر املتعومل          
حبشد املعارف واملهارات واملعلومات والتكنولوجيا تعزيزا لوجود عمالة منتجة واقتصاد قادر على    

 .مـة املنافسـة وبيئـة سلي   
 الرئيسي للمنظمة هو تشجيع التنمية الصناعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات         اهلدف   ●

 .االنتقالية والتعجيل ا
 .١٩٨٥ تابعة لألمم املتحدة يف عام   وكالة متخصصة      ، وأصبحت    ١٩٦٦أُنشئت اليونيدو عام    ●
 . عضوا    دولة  ١٧١يبلغ عدد الدول األعضاء يف اليونيدو حاليا       ●
  

 معامل سياساتية

، اليت اعتمدها جملس التنمية الصناعية                 خطة األعمال بشأن دور اليونيدو ووظائفها يف املستقبل  تزال ال  ●
، توفّر   )١-ق /٧-ع م  (١٩٩٧وأقّرها املؤمتر العام يف دورته السابعة يف عام             ) ٢-م /١٧-ص  ت  م(

معت أنشطة املنظمة يف جمالني من جماالت التركيز                      وقد ج    . األساس لتحّول اليونيدو التنظيمي والربناجمي                  
ولبلوغ تلك الغاية، تطلّبت خطة          . تعزيز القدرات الصناعية، والتنمية الصناعية األنظف واملستدامة                     : مها

 .األعمال من اليونيدو االضطالع بأنشطة التعاون التقين وأنشطة احملفل العاملي على السواء                              
تكييف وظائفها وأولياا وتوجيه أنشطتها حبيث تفي باحلقائق واملتطلّبات  اعترافا حباجة اليونيدو إىل   ●

اجلديدة يف البيئة االقتصادية العاملية املتغّيرة، اعتمد جملس التنمية الصناعية يف دورته السادسة والعشرين    
 -ص  ت م ("صوب حتسني إجناز برامج اليونيدو         "املبادئ التوجيهية االستراتيجية          ٢٠٠٢يف عام 

واعتربت املبادئ التوجيهية مسامهة هامة يف اجلهود الرامية إىل جعل اليونيدو منظمة أكثر       ). ٧-م/٢٦
 .كفاءة وفاعلية؛ وهي دف إىل مواصلة زيادة التركيز يف أنشطة اليونيدو للتعاون التقين  

زيادة    : صناعة  تنمية ال    "استراتيجية اليونيدو املؤسسية             استجابت اليونيدو للمبادئ التوجيهية بصوغ      ●
 الشاملة واملّتسقة، واليت تستند إىل األساس املنطقي الذي مفاده      "اإلنتاجية من أجل التقدم االجتماعي              

أن زيادة اإلنتاجية، عن طريق حتسني املهارات وزيادة املعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا، تؤّدي دورا        
جية املؤسسية إىل الدورة السابعة والعشرين    وقد قُدمت االستراتي  . حامسا يف تعزيز اإلسراع يف النمو  

 وأحاط املؤمتر العام يف دورته العاشرة علما ذا النهج اجلديد   ٢٠٠٣جمللس التنمية الصناعية يف عام 
 ).GC.10/14 و ٢-ق /١٠-ع م(باهتمام 

  
  يف اجملال السياسايت٢٠٠٤التطورات اهلامة اليت شهدها العام 

  تطّورا سياساتيا هاما شهده العام  د لالمركزية والتمثيل امليداين            إطار جدي    شكّل صوغ واعتماد   ●
ومثّل هذا التدبري استجابة لنداءات توجهت ا الدول األعضاء يف الدورة العاشرة للمؤمتر          . ٢٠٠٤
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  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٣وأضفى اتفاق التعاون الذي وقّع مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف . العام
رعية على النهج احملدد لألنشطة الربناجمية املشتركة، حيث شدد بشكل خاص على تنمية     الصفة الش

القطاع اخلاص كعنصر فّعال للتوصل إىل تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية اليت           
د للوجود    وضعها األمني العام لألمم املتحدة، والقيام يف الوقت نفسه، باستهالل تنفيذ النموذج اجلدي        

 .يف امليدان

خطة أعمال مشتركة أو جدول أعمال              قّدم املدير العام اقتراحا إىل األمني العام لألمم املتحدة لوضع    ●
 يعيد تنظيم توريد املنافع    ملنظومة األمم املتحدة حيال مسائل التنمية                  ، على أساس طوعي،   مشترك   

ونوقش االقتراح باستفاضة يف      . ن فعاليتها وتأثريها العامة املتصلة بالتنمية من خالل املنظومة، مما يعزز م  
أكتوبر،    / أبريل وتشرين األول  /اجتماعني ضما الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة، وعقدا يف نيسان          

كما قّدم بصورة منفصلة إىل عدة وكاالت شقيقة ملنظومة األمم املتحدة حيث استقبل بعبارات        
لعام الدول األعضاء ذا االقتراح يف عدة اجتماعات عقدا اهليئات         وأبلغ املدير ا  . االهتمام والدعم 

 .٢٠٠٤التشريعية عام 
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 اليونيدو حول العامل

، واستمرت يف تدعيم ممثّلي       ٢٠٠٤ يف عام    مكاتب إقليمية        ٩ مكتبا قطريا و       ٢٠بـ  احتفظت اليونيدو   ●
 يف املسائل الفنية على الصعيد   اليونيدو من خالل تفويضهم بسلطات مالية، وزيادة مستوى مشاركتهم  

ومتاشيا وعملية االصالح على نطاق األمم املتحدة بكاملها، وبغية تعزيز آلية التنسيق فيها على              . امليداين
  ٢٣ يف  اتفاق تعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي              الصعيد امليداين، وقّعت اليونيدو على  

 من احملتمل أن تشمل      ٢٠٠٥بكة ميدانية يف أوائل عام    ويتوخى االتفاق توفر ش  . ٢٠٠٤سبتمرب   /أيلول
 . موقعا حول العامل٥٠وجود اليونيدو يف   

مكتبا لترويج االستثمار            ١٤فهناك : لدى اليونيدو عدد من املكاتب األخرى يف مجيع أحناء العامل   ●
ا  ، أنشأ   مركزا وطنيا لإلنتاج األنظف         ٣٢ وحدات لترويج االستثمار، و            ٥والتكنولوجيا، و      

 مراكز دولية للتكنولوجيا متر مبراحل خمتلفة من النمو وتعمل     ٩اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، و    
 .بصفة وثيقة مع مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا  

 . يف نيويورك وجنيف  مبكتبني لالتصال      حتتفظ اليونيدو   ●
إضافة إىل ذلك،   . ملكاتب الدائمة األخرى موظفا يعملون يف املقر وا ٦٤٦لدى اليونيدو  : املوظفون    ●

 خبريا وطنيا ودوليا تقريبا يف السنة يؤدون مهام خاصة تتعلق      ١ ٨٥٠تعتمد اليونيدو على خدمات    
، قد )األرجنتني(وكان املدير العام لليونيدو، كارلوس ماغارينيوس  . مبشاريع يف مجيع أحناء العامل

ويف الدورة التاسعة للمؤمتر العام يف كانون       . ١٩٩٧رب ديسم /انتخب للمرة األوىل يف كانون األول    
 .، أُعيد انتخابه ملدة أربع سنوات أخرى    ٢٠٠١ديسمرب  /األول

  
 امليزانية والتعاون التقين

 . مليون يورو    ٣٥٦،   ٢٠٠٥-٢٠٠٤يبلغ احلجم املقّدر لعمليات اليونيدو، لفترة السنتني     : امليزانية    ●
/  كانون األول ٣١، حىت  للتعاون التقين    اليونيدو ومشاريعها اجلارية بلغت القيمة اإلمجالية لربامج   ●

 . مليون دوالر     ٣٩٢,٦،  ٢٠٠٤ديسمرب 

  ١٩٩٦/١٩٩٧ يف املائة بني الفترة ٤٣ازدادت نسبة التعاون التقين املنفّذ إىل امليزانية العادية مبا مقداره  ●
 .١,٠٠:١,٦٤ إىل  ١,٠٠:١,١٥ من ٢٠٠٤والعام 

 يف املائة بني عام      ٢٨نظمة على صعيد التعاون التقين املنفّذ للموظف الواحد بنسبة        زادت إنتاجية امل ●
 . دوالر ١٨٨ ١٠٠ دوالرا إىل  ١٤٧ ٥٤٠، من  ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٧

 خالل السنوات اخلمس     التعاون التقين     ، نفّذت اليونيدو أعلى جمموع من برامج       ٢٠٠٤يف عام   ●
 يف املائة على الرقم املقابل    ٤٤وهذا ميثّل زيادة قدرها   .  مليون دوالر     ٩٨,٨املاضية، إذ بلغت قيمتها    

وبالتايل، عززت اليونيدو بصورة وطيدة التوجه املتزايد يف     ).  مليون دوالر ٦٨,٧ (٢٠٠٠يف عام 
 .خدمات التعاون التقين اليت تقدمها
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 التقين الذي تقّدمه   تشكل جمال التركيز يف التعاون  ) مبا يف ذلك الدول العربية األفريقية    (أفريقيا   ظلت  ●
باستثناء الربوتوكوالت       (حصتها من جمموع اخلدمات اليت قدمتها املنظمة                    اليونيدو، حيث زادت   
 .٢٠٠٤ يف املائة عام      ٤٧ إىل   ١٩٩٧ يف املائة عام  ٣٨من ) البيئية ومؤسسات الدعم  

 يف  ٢٩لتمويل بنسبة  زاد إمجايل صايف برامج ومشاريع التعاون التقين واملوافق عليها من كل مصادر ا ●
 .٢٠٠٣ مليون دوالر يف عام  ٩٠,٢، مقارنة مببلغ  ٢٠٠٤ مليون دوالر عام   ١١٧,٢املائة ليبلغ  

.  هو اإلطار اخللفي الذي تنفّذ أنشطة التعاون التقين باالستناد إليهاإلطار الربناجمي املتوسط األجل           ●
ويراعي، إضافة إىل    . توجيهية االستراتيجية ويستند صوغ اإلطار الربناجمي إىل خطة األعمال واملبادئ ال 

ذلك، األهداف واألولويات املتغّيرة يف جدول أعمال التنمية الدولية، حسبما وردت يف األهداف         
 .اإلمنائية لأللفية وما اختذه اجملتمع الدويل من قرارات ذات صلة يف السنوات األخرية      

، اليت أعيد     منائط اخلدمات الثماين         اون التقين هي    العناصر املكّونة األساسية ألنشطة اليونيدو للتع      ●
 جلعلها أكثر اتساقا مع أولويات التنمية الدولية وفقا للطابع الرمسي الذي أضفته            ٢٠٠٣صوغها يف عام   

اإلدارة الرشيدة للصناعة واإلحصاءات   : ومنائط اخلدمات املنقحة هي . األهداف اإلمنائية لأللفية 
 والتكنولوجيا، والقدرة على املنافسة الصناعية والتجارة، وتنمية القطاع        الصناعية، وترويج االستثمار  

 .اخلاص، والصناعات الزراعية، والطاقة املستدامة وتغري املناخ، وبروتوكول مونتريال، واإلدارة البيئية       
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 رسالة من املدير العام
 

إنـه ملـن بواعـث سـروري العظـيم أن يكون بامكاين أن أبلّغ الدول األعضاء بأن االجتاهات املؤاتية اليت                 
 مجيع فقد سجلت اليونيدو حتسينات مهمة يف     . ٢٠٠٤شـهدا السـنوات األخـرية قد توطّدت يف عام           

مؤشـرات األداء ذات الصـلة، ممـا جّسـد اآلثار املفيدة على حنو متزايد لالصالحات الربناجمية واالدارية                  
 .واملالية اليت نفّذت على مدى السنوات الست السابقة، واليت أسفرت عن حتّول املنظمة حتّوال شامال

، ٢٠٠٤ملـيون دوالر يف عــام   ٩٨,٨مـثال ذلـك أن قــيمة أنشـطة الــتعاون الـتقين الــيت نفّذناهـا بلغــت      
ــام    ــناظرة هلـــا يف عـ ــيمة املـ ــيون دوالر، ٩٤,٧ والـــيت بلغـــت ٢٠٠٣مـــتجاوزة  إىل حـــد بعـــيد القـ  ملـ

 مليون ٩٧,٣ وبلغت ١٩٩٧اليت سجلت يف عام " ما قبل األزمة"ومـتجاوزة كذلـك ألول مـرة قـيمة          
وقــد أمكــن .  يف املائــة٢٠ بــنحو ٢٠٠٤دوالر عــندما كانــت ميزانيتــنا العاديــة أكــرب مــن ميزانــية عــام  

حتقـيق هـذا الـنمو يف أنشـطة الـتعاون التقين املنجزة بفضل زيادة مماثلة يف التربعات اليت تلقتها اليونيدو                     
فقـد بلـغ الـتمويل مـن خالل صندوق التنمية الصناعية ومن خالل الصناديق          . مـن شـركائها يف التنمـية      

 ملــيون ٣,٩ ملــيون دوالر، مبــا يف ذلــك ٦٢,٨) ومجــيعها تقريــبا مــن مــاحنني حكومــيني (االســتئمانية 
 يف املائة باملقارنة ٣٢وميثل هذا التمويل زيادة بنسبة ". متلقية"دوالر يف صـناديق اسـتئمانية مـن بلـدان       

 ملـيون دوالر، وحيـتل بالـتايل املرتبة الثانية من حيث مستواه يف تاريخ           ٤٧,٤ عـندما بلـغ      ٢٠٠٣بعـام   
 .١٩٩٢قليال من املستوى الذي وصل إليه يف عام اليونيدو، إذ بلغ مستوى أدىن 

وتعـّبر هـذه الـزيادة احلـادة يف التـربعات عـن اسـتمرار توطـد ثقـة جمتمع التنمية الدويل يف اليونيدو، األمر                  
الـذي أكدتـه التعليقات االجيابية جدا اليت أبديت حول املنظمة يف املناقشة الربملانية اليت دارت يف اململكة                   

ومثـة أسـاس قـائم عـلى الـتجربة هلـذه الـثقة املـتزايدة يتمثل يف                  . ٢٠٠٤نوفمـرب   /شـرين الـثاين   املـتحدة يف ت   
 ادارة التنمية الدولية يف اململكة ٢٠٠٤ مـنظمة تنمـية مـتعددة األطـراف أجـرته يف عـام           ٢٣تقيـيم تـناول     

دو يف املرتبة السادسة  وقد حلّت اليوني  . املـتحدة يف اطار برناجمها لتقييم ورصد الفعالية املتعددة األطراف         
 .االمجالية يف هذا التقييم ويف املرتبة األوىل بني وكاالت ارساء املعايري التابعة لألمم املتحدة

ويــزداد االعجــاب بالــزيادة املــتحققة يف أنشــطة الــتعاون الــتقين املــنجزة عــندما يــنظر إلــيها اســتنادا إىل    
فالبيانات اخلاصة مبستويات أنشطة التعاون     . ظمةالتغـيريات الـيت حدثـت يف مسـتويات التوظيف يف املن           

أي قــيمة أنشــطة الــتعاون الــتقين االمجالــية مقســومة عــلى جممــوع عــدد  (الــتقين املــنجزة بالنســبة للفــرد 
. ٢٠٠٤ دوالر يف عام ١٨٨ ١٠٠ إىل ٢٠٠٣ دوالر يف عام ١٧٨ ٦٠٠تظهـر زيـادة من    ) املوظفـني 

ــيها عــلى املــدى األطــول يتــبني أ   ــرقم اخلــاص بعــام  واذا نظــر إل ــادة بنســبة  ٢٠٠٤ن ال   يف ٢٨ ميــثل زي
ــابل يف عــام     ــرقم املق ــة عــلى ال ــباره حصــيلة      . ١٩٩٧املائ ــيه باعت ــنظر ال ــر ميكــن أن ي ــنمو املؤث  وهــذا ال

اجلهـود الواسـعة الـنطاق الـيت بذلـت أثناء السنوات القليلة املاضية لزيادة تركيز برامج اليونيدو للتعاون                 
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ا مـن جهـة، ولـرفع مسـتوى التخصـص والكفاءة املهنية لدى موظفي اليونيدو               الـتقين وتعمـيق مضـموهن     
 .من جهة أخرى

. ٢٠٠٤وعـلى الـرغم مـن هـذه الـتطورات املؤاتـية، واصلت اليونيدو دعم برناجمها االصالحي يف عام         
وكـان أحـد أهـم مـنجزات ذلـك العـام، يف هـذا الصدد، توقيع اتفاق مع برنامج األمم املتحدة االمنائي             

سـبتمرب لتحسـني مسـتوى الـتعاون على الصعيد امليداين بني املنظمتني من خالل             /يف أيلـول  ) اليونديـب (
واهلــدف مــن ذلــك هــو تعزيــز فعالــية  . انشــاء مكاتــب فرعــية لليونــيدو يف مكاتــب اليونديــب امليدانــية  

لية يف آليات   خدمـات اليونـيدو بـزيادة الوجـود املـيداين للمـنظمة ومتكيـنها من املشاركة مبزيد من الفعا                  
ولــتوفري أســاس موضــوعي هلــذا الــتعاون مــع  . التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت عــلى الصــعيد الوطــين 

اليونديـب، يدعـو االتفـاق أيضا إىل القيام بشكل مشترك بصوغ وتنفيذ مشاريع يف جمال تنمية القطاع        
ــيت قُّدمــ        ــية، ال ــية بالقطــاع اخلــاص والتنم ــا لتوصــيات اللجــنة املعن ــام يف  اخلــاص وفق ت إىل األمــني الع

وهـذا اجلهـد الـرامي إىل زيـادة التعاضـد بـني أنشـطة املنظمـتني يف هذا اجملال ميثل             . ٢٠٠٤مـارس   /آذار
حماولـة أخـرى مـن اليونـيدو لـربط أنشطتها االمنائية بشكل أوثق بأنشطة الوكاالت األخرى على غرار       

 . والتنمية ومنظمة التجارة العامليةاتفاقي التعاون السابقني مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة

وتنشـأ هـذه اجلهـود اهلادفة إىل زيادة التعاون مع الوكاالت األخرى من التقدير املتنامي للحقيقة املاثلة               
يف أن اجملـال لتحقـيق مكاسـب كفـاءة اضافية من االصالحات الداخلية يف اليونيدو قد استنفذ إىل حد          

ــه ال ميكــن احــراز مك   ــني      كــبري اآلن، وأن ــادة التنســيق ب ــن خــالل زي ــزى إال م اســب أخــرى ذات مغ
وهلذا السبب قمت شخصيا بصرف جزء كبري من عام     . اخلدمـات الـيت توفرها شىت الوكاالت االمنائية       

 يف سـبيل تـرويج مفهـوم هـذا التنسـيق يف اجـتماعايت مـع األمـني العـام لألمـم املـتحدة ورؤساء                    ٢٠٠٤
ضـاء وحملـلي التنمـية اآلخـرين واإلخصـائيني املمارسني يف هذا             الوكـاالت األخـرى وممثّـلي الـدول األع        

وقــد حظــي هــذا االقــتراح باستحســان، وإنــين واثــق مــن أن هــذه املســألة ســوف تكتســب مــع   . اجملــال
 .الوقت االعتراف الذي تستحقه

ــيدو لتحســني كفاءــا        ــتدابري االصــالحية األخــرى داخــل اليون ــك، اتخــذ عــدد مــن ال ويف غضــون ذل
وجتدر االشارة بصورة خاصة إىل خطوتني . ، ولتيسـري قـياس أثـر خدماـا عـلى حنـو مناسـب             وفعاليـتها 

مهمـتني يف هـذا الصـدد، مهـا اعـتماد شـىت الـتدابري لترشـيد اسـتراتيجية اليونـيدو املؤسسـية عـلى النحو                       
ى األمـثل، وتبســيط عملـية املوافقــة عـلى الــربامج واملشـاريع عــن طـريق انشــاء أربـع جلــان لـلموافقة عــل       

الـربامج؛ وكذلـك اعـتماد هنـج قـائم كلـيا عـلى املواضـيع والنـتائج مـن أجـل صوغ اقتراحات الربنامج                      
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦وامليزانية للفترة 
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وقـد بـذل جهـد كـبري أيضـا لزيادة فهم مسامهة اليونيدو يف حتقيق األهداف االمنائية لأللفية، وال سيما              
ر عـن طـريق تـرويج التنمية الصناعية واالقتصادية،         اهلـدف األساسـي احلاسـم املتمـثل يف احلـد مـن الفقـ              

فمن جهة، عززت املنظمة إىل حد كبري أنشطة حمفلها العاملي، وخاصة       . ولـزيادة الوعـي ـذه املسـامهة       
بـرناجمها البحثي، لتوفري مدخالت جتريبية عملية مستمدة من أنشطتها يف جمال التعاون التقين لألوساط          

ومن . اس املفاهـيمي والتحليـلي لـربامج الـتعاون الـتقين الـيت تضـطلع ـا          البحثـية وكذلـك لتوطـيد األسـ       
اجلهـة األخـرى، عّينـت املـنظمة عـددا مـن الشخصيات البارزة واملرموقة بصفة سفراء نوايا طيبة، وهم         
ينشــطون يف تــرويج االدراك والفهــم للــدور الــذي تضــطلع بــه اليونــيدو بوصــفها عــامال حمفــزا للتنمــية   

 .واحلد من الفقر

وأود، . وهلـذا فـإن مـن دواعـي ارتـياحي الـبالغ أن يكـون بامكاين أن أعلن اختتام عام آخر ناجح جدا              
يف هـذا السـياق، أن أعرب عن تقديري للموظفني الذين ساعدوا على حتقيق هذه االجنازات بالتزامهم                

ــيدو، الــيت   . واخالصــهم العظــيمني يف عمــلهم  ــياحي لكــون حتــوالت اليون  كــان يل وإين، إذ أبــدي ارت
شـرف رئاسـتها خالل السنوات السبع املاضية، قد أدت إىل مثل هذه النتائج الباهرة، أود أن أوكد أن      

فاحلقيقة املتمثلة يف أن املاليني من الناس ما زالوا . هـذا ال يعـين أين راض كلّيا بأي شكل من األشكال   
االستفادة متاما من اخلري الذي يعـانون مـن وطـأة الفقـر وأن العديـد مـن الـبلدان مـا زالـت عاجـزة عـن                 

تبّشـر بـه العولـمـة نتـيجة لعجـزها عـن املشاركة بفعالية يف التجارة العاملية، تظل حتديا خطريا لنا مجيعا                      
وإنــين عــازم عــلى ضــمان اســتمرار اليونــيدو يف تقــدمي مســامهة هادفــة ملواجهــة هــذا  . يف جمــتمع التنمــية

ينات عــلى أدائهــا، باعــتراف مــتزايد بوصــفها عــامال الــتحدي، وعــلى أن حتظــى، مبواصــلة ادخــال حتســ
مهمـا لـتوفري مـنافع عامـة عاملـية مـن شـأهنا أن متكّـن الـبلدان النامـية والـبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة                   

 .انتقالية من جين املنافع اليت يتيحها النظام التجاري واملايل العاملي املنفتح بصورة متزايدة
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 أوالً
 اق اإلصالح والتخطيط للمستقبل     توسيع نط

 

 بتكليف جديد منبثق عن الدورة العاشرة للمؤمتر العام املنعقدة يف ٢٠٠٤بدأت اليونيدو عام 
ويف تلك الدورة، اعترفت الدول األعضاء بتجربة اليونيدو            . ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

لنامية والبلدان ذات االقتصادات  الوفرية يف تعزيز التنمية الصناعية يف البلدان االواسعة وخربا   
االنتقالية، وخصوصا النجاحات اليت حتققت يف اجناز خدماا للتعاون التقين خالل السنوات الست   

وباالضافة إىل ذلك، أحاط املؤمتر علما باالستراتيجية املؤسسية اليت قدمها املدير العام إىل . املاضية
 واليت تستهدف أساسا تعزيز منو االنتاجية كوسيلة  ،٢٠٠٣أغسطس /جملس التنمية الصناعية يف آب

 .داعمة لتحقيق التنمية الصناعية املستدامة

ويف هذا السياق وافق املؤمتر على مقترح اليونيدو املتعلق بتركيز أنشطتها يف عدد خمتار من جماالت  
وقد مت . ها املنظمةالتركيز الناشئة عن تطبيق االستراتيجية املؤسسية على برنامج اخلدمات اليت تقدم

 وّضح أيضا الروابط القائمة بني االستراتيجية املؤسسية واختيار جماالت  )١(تأكيد ذلك يف مقترح
 تقدم تفاصيل منائط خدمات املنظمة املنقحة حديثا، وكذلك الربنامج   )٢(التركيز وأرفقت به مذكرة

وتشكل هاتان الوثيقتان  . ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتوسط األجل للخدمات واألحباث ذات األولوية للفترة    
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤معا االطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 

وإذ أعرب املؤمتر عن تقديره الجنازات اليونيدو يف تعزيز التنمية الصناعية يف البلدان املستفيدة منها 
ه بأن وجلهود املنظمة الرامية إىل وضع أساس واطار مفاهيميني خلدماا، أعرب أيضا عن اهتمام

وشجع املدير العام، على وجه . تستمر عملية االصالح اليت تضطلع ا اليونيدو منذ أواخر التسعينات
التحديد، على أن ميضي قُدما بعملية حتقيق الالمركزية لفائدة امليدان، وأن يواصل تعزيز وترشيد 

ة استراتيجية طويلة األمد وباالضافة إىل ذلك، دعاه إىل صوغ بيان رؤي. العمليات امليدانية للمنظمة
 سنة، رمبا يف وقت مناسب لكي يعتمده املؤمتر العام القادم ١٥ سنوات إىل ١٠تغطي فترة متتد من 

، وإضافة إىل مسامهة اليونيدو االستراتيجية يف حتقيق األهداف    ٢٠٠٥الذي سيعقد يف هناية عام 
 .االمنائية لأللفية

، إذ بلغت قيمة أنشطة التعاون ٢٠٠٤توى التنفيذي يف عام وكان أداء املنظمة ناجحا جدا على املس
 مليون دوالر وفقا ملا أبرزته االحصاءات والشرح املرتبط ا اليت ترد يف أماكن  ٩٨,٨التقين املنجزة 

واقترن ذلك األداء جبهود مستمرة بذلت على املستوى السياسايت    . أخرى من هذا التقرير السنوي
 لعملية االصالح وتوسيع نطاق هذه االصالحات، وصوغ رؤية راسخة  لتوطيد املكاسب السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .GC.10/14الوثيقة  (1)
 .GC.10/CRP.4ورقة غرفة االجتماعات  (2)
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وقد ركزت هذه اجلهود بشكل خاص على طائفة من التدابري املتعلقة بإعمال االستراتيجية  . للمستقبل
 وتوسيع نطاق احلضور  ٢٠٠٧-٢٠٠٤املؤسسية وتنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة    

 تعاوهنا مع وكاالت التنمية األخرى وصوغ رؤية استراتيجية طويلة األمد  امليداين لليونيدو وتعزيز
 .وسريد وصف هلذه األنشطة بتفصيل أكثر يف ما تبقى من هذا الفصل . للمنظمة

   
 االستراتيجية املؤسسية واالطار الربناجمي املتوسط األجل -ألف

 
-٢٠٠٤ناجمي املتوسط األجل للفترة   حظيت عمليتا إعمال االستراتيجية املؤسسية وتنفيذ االطار الرب 

ففي . ٢٠٠٤، اللتان متثالن وجهني لنفس العملة، بدرجة عالية من األولوية يف عام ٢٠٠٧
اخلدمات واألولويات  : إعمال استراتيجية اليونيدو املؤسسية"فرباير، صدرت وثيقة بعنوان /شباط

ى مجيع موظفي اليونيدو من الفئة وجرى توزيعها عل " ٢٠٠٧‐٢٠٠٤املقررة للفترة املتوسطة األجل 
وكان هدف الوثيقة هو اذكاء وعي هؤالء املوظفني مبضمون االطار الربناجمي وجعلهم يفهمون  . الفنية

وجتمع هذه الوثيقة بني استراتيجية اليونيدو املؤسسية ومنائط . متاما ما له من تأثري على أعماهلم اليومية
 وتربط بني )٣(واخلدمات ذات األولوية، وبرنامج البحوثاخلدمات املنقحة، وجماالت التركيز، 

وقد شّدد املدير العام يف تصديره للوثيقة . االستراتيجية املؤسسية وأولويات اليونيدو يف األمد املتوسط
 ينبغي أن حيدد وفق اخلدمات وبرنامج ٢٠٠٧-٢٠٠٤على أن مضمون أنشطة اليونيدو خالل الفترة 

 .اردة يف الوثيقةالبحوث واألولويات الو
وللتأكد من أن املوظفني يفهمون هذه اخلدمات واألولويات فهما تاما، عقد املدير العام سلسلة من     
االجتماعات مع مجيع موظفي اليونيدو املعنيني بالعمليات من الفئتني الفنية واخلدمات العامة إلجراء  

ال التعاون التقين واحملفل العاملي، مبا مناقشة بالتفصيل حول كيفية ربط مجيع أنشطة اليونيدو يف جم
فيها جهود البحوث، ربطا واضحا باخلدمات واألولويات اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته    

 وبغية متابعة هذه االجتماعات، باشر املدير العام سلسلة متواصلة من حلقات العمل اليت   )٤(.العاشرة
وقد .  ذات الصلة واليت توفر زمخا العتماد تدابري ملموسةيناقَش فيها بالتفصيل عدد من املسائل

وقد غطت األوىل موضوع حتقيق التكامل بني . ٢٠٠٤عقدت حلقتا عمل من هذا القبيل يف عام 
أنشطة اليونيدو االجتماعية االقتصادية وأنشطة التعاون التقين البيئي لتحقيق مجلة من األغراض منها  

صناديق البيئية لفائدة الطائفة الواسعة من أنشطة اليونيدو يف جمال التعاون حشد املزيد من املوارد من ال 
وتناولت احللقة الثانية مسألة تنقيح هنج اليونيدو واستراتيجيتها االقليميني املتعلقني بآسيا . التقين

وف تلك   واحمليط اهلادئ للتأكد من أن خدمات اليونيدو اليت تقدم إىل بلدان املنطقة تتفق متاما مع ظر
وعقد أيضا اجتماع أصغر من أجل ترشيد العمل املتعلّق باخلدمات االستشارية يف جمال . البلدان

السياسة العامة الصناعية داخل اليونيدو لكي يتّم إدراج هذه اخلدمات األساسية بشكل مناسب يف     
 .سياق وظيفيت احملفل العاملي والتعاون التقين للمنظمة

  ٢٠٠٥، مت االضطالع باألعمال التحضريية لعقد حلقة عمل ثالثة يف أوائل عام وباالضافة إىل ما تقدم
تتعلق باالطار السياسايت ألنشطة اليونيدو يف جمال التعاون التقين وأنشطة احملفل العاملي يف أفريقيا من   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .GC.10/CRP.4 وGC.10/14ترد يف الوثيقتني  (3)
 .٢-ق/١٠-القرار م ع (4)
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ار الشراكة أجل تقدير الكيفية اليت تستطيع ا اليونيدو أن ختدم أفريقيا بقدر أكرب من الفعالية يف اط
، ومبادرة القدرات االنتاجية األفريقية اليت أطلقتها اليونيدو يف )نيباد(اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

تقرير التنمية الصناعية ، واالطار التحليلي للتنمية األفريقية املعروض يف ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
 عمل أخرى من هذا النوع للموظفني يف  ومن املتوقع عقد حلقات.  الصادر عن اليونيدو٢٠٠٤لعام 

أنشطة احملفل العاملي والتعاون املستقبل القريب تستهدف تناول دور البحوث واإلحصاءات يف ربط  
 لكي حتتل أنشطة اليونيدو يف جمال البحوث واإلحصاءات الصناعية  التقين اليت تضطلع ا اليونيدو

ومن املواضيع األخرى اليت سيتم .  تقّدمها املنظمةموقعا مناسبا داخل اإلطار العام للخدمات اليت
تناوهلا زيادة تطوير برنامج اليونيدو لتشجيع االستثمار من أجل إقامة روابط أوثق بني هذا الربنامج 

 .وغريه من خدمات التعاون التقين اليت تنفذها اليونيدو 

يجية املؤسسية واالطار الربناجمي وهذه اجلهود الرامية إىل حتقيق املزيد من الفهم والوعي باالسترات
املتوسط األجل بني موظفي اليونيدو استكملتها خطوات لتعزيز كفاءم التقنية وخربم الرفيعة    

ويف هذا الصدد، صيغ برنامج للتعلم . املستوى يف اجملاالت املختارة للتدخل، املستبانة يف هذه الوثائق
العمل التقين واحللقات الدراسية املركزة يف الربع األخري   التنظيمي مت يف اطاره عقد سلسلة من حلقات 

. ٢٠٠٥ومن املتوقع عقد املزيد من احللقات الدراسية يف الربع األول من عام . ٢٠٠٤من عام 
وتتضمن املواضيع املشمولة بالتغطية هنج االطار املنطقي لتصميم وتقييم املشاريع والربامج؛ وتصميم    

واالبتكار من أجل التطوير؛ ونشر التكنولوجيا وتشجيع  ) ليات التنظيميةوارتباطها بالعم(الوظائف 
كما . االستثمار؛ وتنمية القطاع اخلاص واستراتيجيات احلد من الفقر، واألهداف االمنائية لأللفية  

صممت حلقات دراسية توجيهية خاصة للموظفني الوطنيني يف امليدان لتعزيز خربام املهنية الرفيعة  
 .املستوى

 استحداث عدد من التدابري   ٢٠٠٤وباالضافة إىل تدابري بناء القدرات املؤسسية تلك، شهد عام  
االدارية والتنظيمية ذات الصلة للتأكد من أن اجراءات اليونيدو حلشد األموال ولصوغ واعتماد 

. ط األجلواستعراض وتقييم الربامج واملشاريع تتم باالتساق مع احتياجات االطار الربناجمي املتوس
وقد مت ادماج هذه التدابري، اليت تستند إىل املداوالت والتوصيات اليت انبثقت عن معتكف اجمللس     

فرباير، يف اإلطار املؤقت للمراقبة اإلدارية للربامج واملشاريع الصادر يف /اإلداري املعقود يف شباط
ديد تبسيطه لعملية املوافقة على ومن املالمح ذات األمهية اخلاصة هلذا اإلطار اجل  . مارس/أواخر آذار

الربامج واملشاريع من خالل إنشاء أربع جلان للموافقة على املشاريع تعىن بأنشطة اليونيدو يف جماالت      
التخفيف من حدة الفقر من خالل األنشطة املنتجة، وبناء القدرات التجارية، والنهوض باألمن  

ولزيادة تبسيط عمليات هذه اللجان تقرر يف . بيئةالبشري يف أوضاع ما بعد األزمات، والطاقة وال
 .٢٠٠٥يناير /ديسمرب انشاء أمانة وحيدة هلذه اللجان اعتبارا من كانون الثاين/كانون األول

كما بذلت جهود خاصة لنشر املعلومات عن حماوالت اليونيدو املستمرة لزيادة تركيز أنشطتها      
ميزة نسبية يف دعم أهداف التنمية الدولية بشكل عام  وتعميق مضموهنا يف اجملاالت اليت هلا فيها 

تقرير التنمية ومثة عنصر هام يف هذه اجلهود يتمثل يف نشر . واألهداف االمنائية لأللفية بشكل خاص  
: التصنيع والبيئة واألهداف االمنائية لأللفية يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى: ٢٠٠٤الصناعية لعام 

ويف جمال استبانة املعوقات السائدة يف وجه حتقيق األهداف االمنائية   . فحة الفقراألفق اجلديد يف مكا
لأللفية يف املنطقة وصوغ استجابات سياساتية مالئمة تتعلق بالتنمية الصناعية، أبرز التقرير قدرات 
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ية بشكل  اليونيدو التحليلية واملفاهيمية، مع االشارة أيضا إىل قدراا يف املساعدة على تعزيز التنم
 .مباشر من خالل أنشطة التعاون التقين املوجهة

ومثة عنصر آخر يف هذه اجلهود يستهدف تعزيز زيادة تفّهم دور اليونيدو وقدراا يف دعم أهداف        
ويتميز األشخاص الذين اختريوا ملنصب  . التنمية الدولية يتمثل يف تعيني سفراء نوايا طيبة للمنظمة

السيد :  الشخصيات البارزة اليت تفوقت يف جمايل التجارة والصناعة، مثل الشرف هذا بأهنم مجيعا من  
مامادو منصور كاما من السنغال، والسري رونالد غريرسون من اململكة املتحدة، والسيد بيتر سزرالند 

وسوف   . من ايرلندا، والسيد خورخي بالنكو فليغاس من األرجنتني، والسيد لونغ يونغتو من الصني 
 تتعلق بالدعوة إىل املناصرة وتقدمي املشورة مما يتيح لليونيدو الفرصة لالستفادة من يؤدون مهام

معارفهم وخربام الطويلة يف جمال التنمية الصناعية، ويساعد يف نفس الوقت على نشر املعلومات عن    
نامج يف الربع وقد استهل هذا الرب. األعمال اجليدة وذات الصلة اليت تضطلع ا اليونيدو يف هذا اجملال  

ومن األمثلة على ذلك زيارة . األخري من العام بأنشطة حمددة مت االضطالع ا بعد ذلك بوقت قصري 
قام ا السيد كاما إىل البنك االسالمي للتنمية يف جدة باململكة العربية السعودية لتعزيز التعاون بني  

 ٢٠٠٥سون الربازيل وبريو يف أوائل عام ومن املقرر أن يزور السيد رونالد غرير. اليونيدو والبنك
 .لترويج فكرة تنظيم املشاريع كوسيلة لتكوين فرص العمل ولتوليد الدخل

وقد أدت هذه اجلهود املبذولة إلذكاء وعي أوسع مبسامهة اليونيدو اهلامة يف التنمية الدولية إىل حتقيق 
للغاية عن املنظمة أدىل ما وزير الدولة وقد برز ذلك يف تصرحيني اجيابيني . درجة متزايدة من النجاح

لشؤون التنمية الدولية يف اململكة املتحدة السيد هيالري بن وعضو الربملان عن دائرة بوتين السيد توين 
وقد جاء ذلك بعد قرابة عام . نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥كوملان يف مناقشة جرت يف جملس العموم يوم 

 أشار إىل ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣ يف الد تريبيون الدوليةهريتقريبا من نشر مقال لصحيفة 
 وشهدت    )٥(.يف منظومة األمم املتحدة" الوكاالت األربع عالية األداء"اليونيدو باعتبارها واحدة من 

الفترة الفاصلة بني نشر املقال والتصرحيني املشار اليهما تغطية اعالمية متزايدة االجيابية عن اليونيدو، 
 .زة أساسا على فعالية أنشطة التعاون التقين اليت تنفذها املنظمةمرك

   
 توسيع نطاق حضور اليونيدو امليداين وتعزيز التعاون -باء
 

 على الصعيد السياسايت صوغ واعتماد اطار جديد   ٢٠٠٤التطورات اهلامة اليت حدثت يف عام من 
 سيناقش يف الفصل الرابع، استجابة لنداءات وميثل هذا التدبري، الذي. لالمركزية والتمثيل امليداين

وقد شجع ذلك املدير العام على املضي    . موّجهة من الدول األعضاء يف الدورة العاشرة للمؤمتر العام
وعالوة  . قُدما يف عملية حتقيق الالمركزية لفائدة امليدان ويف تعزيز وترشيد العمليات امليدانية للمنظمة

العام أن يقدم توصيات اضافية بشأن الالمركزية إىل الدورة الثامنة على ذلك، طُلب من املدير 
 .والعشرين جمللس التنمية الصناعية

ويستند هذا االطار اجلديد إىل مفهوم يشمل حتقيق تعاون أوثق مع برنامج األمم املتحدة االمنائي 
وهو . رة للمؤمتر العام وقُدم إىل الدورة العاش ٢٠٠٣على الصعيد امليداين، نشأ يف عام ) اليونديب(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) Charles W olf Jr, "Postwar rebuilding: Pick the UN’s best for a wider Iraq role" ، صحيفة هريالد تريبيون

 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣، (International Herald Tribune) الدولية
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يقترح انشاء عدد من مكاتب اليونيدو الفرعية يتكون كل منها من موظف دويل أو وطين وعدد    
ويتكّهن اتفاق التعاون الذي وقّع مع  . حمدود من موظفي الدعم، داخل مكاتب اليونيدو امليدانية

 يف مرحلة جتريبية أولية خالل  مكتبا فرعيا لليونيدو١٥ بانشاء ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٣اليونديب يف 
 التابعة ٣٠، الستكمال املكاتب القطرية واالقليمية واملراكز التقنية اإلقليمية الـ ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة 

والغرض من هذه املبادرة املشتركة بني اليونيدو واليونديب  . ٢٠٠٤لليونيدو واملوجودة بالفعل يف عام 
.  بلدا٨٠ثيل اليونيدو امليداين حبيث يغطي ما يصل إىل أن تؤدي، على املدى األطول، إىل زيادة مت

وبغية حتقيق تعاضد أكرب وزيادة حتسني العمليات املشتركة بني اليونيدو واليونديب، ستستكشف أيضا   
 .مكاتب تقنية إقليمية مشتركة بني اليونيدو واليونديب /يف بعض احلاالت امكانية انشاء مراكز

يل األساسية هليكل اليونيدو امليداين املفهومة ضمنا من الشراكة اجلديدة  وتقديرا لعملية اعادة التشك
مع اليونديب، والنتائج بعيدة األثر اليت ميكن أن حتققها للمنظمة، فقد حظي ذلك االقتراح بدراسة 

وأجري تقييم مكتيب داخل أمانة اليونيدو يف كانون . ٢٠٠٤مستفيضة يف النصف األول من عام 
. فرباير/فرباير، ونظرت نتائج ذلك التقييم يف معتكف اجمللس االداري يف شباط  / وشباطينايـر/الثاين

وجرت يف نفس الوقت أيضا مشاورات مكثفة على أعلى مستوى مع اليونديب لتحديد النجاعة املالية     
وأخريا، بوشرت بشكل حاسم سلسلة من املشاورات غري . والنطاق الربناجمي آللية التعاون هذه

ية مع الدول األعضاء من خالل انشاء فريق استشاري غري رمسي برئاسة املمثّلني الدائمني ألملانيا الرمس
ومن خالل املناقشات مع هذا الفريق االستشاري ومع اجملموعات االقليمية أمكن ألمانة     . والصني

وضع الصيغة اليونيدو استبانة شواغل الدول األعضاء وأخذها بعني االعتبار على النحو الواجب يف 
واستنادا إىل توصية مقدمة من . النهائية ملقترحاا داخليا ويف مفاوضاا مع اليونديب على السواء

الفريق االستشاري غري الرمسي، قامت جلنة الربنامج وامليزانية يف دورا العشرين بتمهيد الطريق إلبرام 
 .اتفاق التعاون مع اليونديب

 االتفاق مع اليونيدو على التعاون االستراتيجي بني املنظمتني يف مجيع وعلى املستوى الربناجمي، ينص 
إال أن تركيزه األساسي ينصب على تنمية القطاع اخلاص، اليت  . ميادين األنشطة اليت تغطيها اليونيدو

وعند اختيار اجملال ذي األولوية هذا، . سيتم من أجلها صوغ وتنفيذ برنامج مشترك للتعاون التقين
عى اليونديب واليونيدو تقدمي استجابة خملصة ومبتكرة للتحليالت واالستنتاجات والتوصيات كان مس

الواردة يف تقرير اللجنة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية برئاسة السيد بول مارتن رئيس وزراء كندا 
ق العنان اطال"وكان عنوان هذا التقرير . والسيد ايرنيستو زيديلو رئيس مجهورية املكسيك األسبق 

وقد قُدم التقرير إىل األمني العام لألمم ". تسخري األعمال التجارية من أجل الفقراء : لتنظيم املشاريع
 : وهو يدعو إىل اختاذ اجراءات يف ثالثة جماالت حمددة٢٠٠٤مارس /املتحدة يف آذار

 اجملال العام لتهيئة بيئة متكينية لتنمية القطاع اخلاص؛ ●

 بني القطاعني العام واخلاص لزيادة الشراكة واالبتكار؛اجملال املشترك  ●

 .جمال حشد املوارد والقدرات يف القطاع اخلاص  ●

ويستهدف الربنامج املشترك بني اليونيدو واليونديب دعم كل هذه األنشطة واألهداف اليت تقع ضمن   
 .والية كل من املنظمتني
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 بلدان تشترك املنظمتان يف اختيارها على  ١٠ ومن املتوخى أن جيرب الربنامج بصورة أولية يف حنو
وسيتم استكمال أنشطة  . أساس التزام احلكومات املعنية والقطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين 

املساعدة التقنية على الصعيدين العاملي واالقليمي حبلقات عمل وحلقات دراسية وبرامج حبثية وكذلك  
رشادية والرباجميات وغري ذلك من األدوات الالزمة جملاالت  بالقيام بصورة مشتركة بصوغ األدلة اال

ويف حني أن الربامج األولية ستمّول جزئيا من جانب املنظمتني،  . حمددة تتعلق بتنمية القطاع اخلاص
فان حشد موارد خارجية من ماحنني من القطاعني اخلاص والعام على الصعيدين القطري والعاملي     

 .نامج تنفيذا ناجحاسيكون ضروريا لتنفيذ الرب

ويتبع هذا الربنامج املشترك برناجما مشتركا مماثال للتعاون التقين مع منظمة التجارة العاملية للمساعدة     
وتتركز . ٢٠٠٣سبتمرب /على حتقيق أهداف خطة الدوحة للتنمية اليت بوشر ا قبل عام يف أيلول 

 النامية فيما يتعلق بانتاج وتوريد السلع  مسامهة اليونيدو على حتسني القدرات التوريدية للبلدان  
املطلوبة يف شىت األسواق الوطنية والدولية، وعلى تدعيم البنية التحتية املؤسسية املطلوبة لتلبية معايري 

ويف الوقت نفسه، تركز منظمة التجارة العاملية اهتمامها  . التقنية والنوعية السائدة يف تلك األسواق 
بلدان النامية على املشاركة فعليا يف املفاوضات التجارية وتنفيذ اتفاقات على دعم زيادة قدرات ال

، كان جيري االضطالع بأعمال حتضريية يف عدد من البلدان  ٢٠٠٤وخالل عام . املنظمة املذكورة
الرائدة املختارة بغية اجراء تقييمات سريعة لقدراا التنافسية، الصناعية والتجارية، وللحواجز اليت 

وقد أدى هذا إىل صوغ مشاريع  .  التجارة ومتطلبات املطابقة والقيود املفروضة على التوريدتعترض
 .تعاون تقين للترويج املشترك من جانب املنظمتني

ويستهدف انشاء الشراكات والتحالفات االستراتيجية مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، اليت ميثلها    
 واليونديب املوصوفني أعاله، تنسيق خدمات اليونيدو يف جمال االتفاقان مع منظمة التجارة العاملية

التعاون التقين مع اخلدمات اليت تقدمها الوكاالت الشريكة، وبذلك تتمكن الوكالتان من تعزيز تأثري 
إال أنه أصبح من اجللي بشكل متزايد أن هذه اجلهود  . خدمات كل منهما على خدمات األخرى    

ن والتنسيق املشتركني بني الوكاالت لن تكون كافية لتلبية أهداف التنمية  املتناثرة على صعيد التعاو
وهذا أمر له عالقة مباشرة بشكل خاص باليونيدو اليت وصلت اآلن، بعد قرابة سبعة أعوام  . الدولية

على اعادة هيكلتها الداخلية، إىل نقطة جتد فيها أن املكاسب اليت ستحققها املنظمة من حتسني كفاءا   
 املستقبل ستعتمد أكثر فأكثر على مكاسب الكفاءة اليت تتحقق على نطاق املنظومة، وعلى قدرة  يف

لذلك ترى اليونيدو أن التقدم الذي  . اليونيدو على االستفادة منها واملسامهة فيها يف نفس الوقت  
 آخر،  سيحرز يف املستقبل يف جهود االصالح اليت تضطلع ا ال ميكن أن يتحقق مبعزل عن أي شئ

وأن هناك حاجة ماسة إىل زيادة درجة التفاعل والتنسيق العمليايت فيما بني برامج األمم املتحدة 
 .وصناديقها ووكاالا املتخصصة ذات الصلة ومؤسسات بريتون وودز 

ويف ظل هذه اخللفية، قّدم املدير العام مقترحا إىل األمني العام لألمم املتحدة من أجل أن يتم على 
طوعي وضع خطة أعمال مشتركة، أو جدول أعمال مشترك، ملنظومة األمم املتحدة فيما   أساس ت

يتعلق بقضايا التنمية، حبيث تتم اعادة تنظيم توريد املنافع العامة املتصلة بالتنمية من خالل املنظومة، 
تنفيذيني وقد نوقش هذا املقترح باستفاضة يف اجتماعني للرؤساء ال. وبذلك تتعزز كفاءا وتأثريها
، كما إنه مدرج يف جدول أعمال    ٢٠٠٤أكتوبر /أبريل وتشرين األول/لألمم املتحدة عقدا يف نيسان

وقد قّدم . ٢٠٠٥فرباير /الدورة املقبلة للجنة الربناجمية الرفيعة املستوى املقرر أن تنعقد يف شباط
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وبل بعبارات تعّبر عن بشكل منفصل إىل شىت الوكاالت الشقيقة يف منظومة األمم املتحدة، حيث ق
كما أبلغ املدير العام مقترحه هذا إىل الدول األعضاء يف شىت اجتماعات اهليئات    . االهتمام والدعم

وستواصل اليونيدو ترويج هذه الفكرة ضمن مجلة أمور من   . ٢٠٠٤التشريعية اليت عقدت يف عام  
ناصرة احلاجة إىل اعادة تنشيط وظائف  بينها اشراك مراكز التفوق واملفكرين البارزين يف الدعوة إىل م

تقرير التنمية التنمية االقتصادية لألمم املتحدة، كما ستتوسع يف هذه املسألة يف الطبعة القادمة من  
 .الصناعية

   
 صوغ رؤية استراتيجية طويلة األمد لليونيدو -جيم

 
و صوغ بيان رؤية استراتيجية استجابة لتكليف منبثق عن الدورة العاشرة للمؤمتر العام، بدأت اليونيد

 سنوات إىل ١٠وهذه الرؤية اليت تغطي فترة متتد من . ٢٠٠٤طويلة األمد يف النصف الثاين من عام 
 سنة، يتوقع أن تعاجل مسألة مسامهة اليونيدو االستراتيجية يف تنفيذ األهداف االمنائية لأللفية بصفة  ١٥

يغته النهائية يف املوعد املناسب لعرضه على الدورة  ومن املتوقع أن يوضع هذا البيان يف ص. خاصة
، وسوف يقّدم عن طريق اجمللس  ٢٠٠٥يونيه /الثالثني جمللس التنمية الصناعية اليت ستنعقد يف حزيران

ويف صوغ بيان الرؤية الطويلة األمد، تقرر أن يتم التأكد من أن املقترحات  . إىل املؤمتر العام القادم
ويف هذا السياق، . عتمد بشكل راسخ على ما مت اجنازه من أسس يف املاضياخلاصة باملستقبل ست

سيستمر التركيز على إعادة الصفة التخصصية واعادة الصفة املهنية للمنظمة متاشيا مع واليتها املتمثلة 
روس وجيسد ذلك الد . يف تعزيز التنمية الصناعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

املريرة املستخلصة من جتارب الفترة املمتدة بني منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات واليت فقدت     
فيها املنظمة تركيزها على حنو مطرد واخنرطت يف طائفة من األنشطة دائمة االتساع، مضّحية     

 .جة لذلكبفعاليتها وتأثريها يف غضون ذلك، ومعانية من تدهور حاد يف مصداقيتها الدولية نتي

 فصاعدا نتيجة للخطوات العاجلة اليت اختذها  ١٩٩٨وقد بدأ هذا االجتاه يتخذ طريقا عكسيا منذ عام 
املدير العام اجلديد السيد كارلوس ماغارينيوس العادة تركيز أنشطة اليونيدو وفقا لواليتها وميزاا 

  ٢٥٠مات اليونيدو من حنو وخالل الفترة الفاصلة بني العهدين، اخنفض عدد برامج خد. النسبية
 بانشاء ٢٠٠٤واستمر هذا التبسيط يف عام . برناجما متشعبا بدرجة كبرية إىل مثاين منائط خدمات
وجيري حاليا النظر يف امكانية مواءمة منائط . اللجان األربع للموافقة على الربامج كما أشري من قبل
 وقد يسفر ذلك عن مزيد من تركيز برامج اخلدمات مع املواضيع اليت تغطيها هذه اللجان األربع،

 .اليونيدو على جماالت األنشطة الرئيسية األربعة يف فترة السنتني القادمة 

وقد رافق عملية تركيز خدمات اليونيدو تلك اعتماد الربامج املتكاملة واملخططات االطارية للخدمات   
 بني جمموعة متنوعة من اخلدمات من  وباجلمع. القطرية باعتبارها وسائل جديدة لتقدمي تلك اخلدمات 

عدة منائط خدمات ملواجهة حتد امنائي معني، جند أن تلك الربامج املتكاملة واملخططات االطارية         
تسّهل اعتماد استجابات أكثر مشوال للتصدي لتلك التحديات ومتكّن شىت اخلدمات املقدمة من أن 

استكمال تلك الوسائل القطرية من أجل تقدمي  ، تقوم اليونيدو ب٢٠٠٢ومنذ عام . يعضد بعضها بعضا
اخلدمات باملزيد من املبادرات املواضيعية االقليمية اليت تغطي أساسا املواضيع األربعة اليت تعاجلها جلان 

 .املوافقة على الربامج
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ا ونظرا ألن اهلدف النهائي من هذه التدابري هو تعزيز جدوى أنشطة اليونيدو للتعاون التقين وفعاليته 
وتأثريها، فقد استكملت مبجموعة متنوعة من االصالحات االدارية اليت تستهدف تيسري عمليات ادارة      
املشاريع والعمل يف نفس الوقت على زيادة خضوع مديري املشاريع للمساءلة من خالل حتسني          

يونيدو البشرية يف وباملثل، اختذت تدابري داعمة لتحسني الكفاءة املهنية ملوارد ال. آليات الرصد والتقييم
. اطار اخلدمات ذات األولوية املنتقاة من خالل السياسات املالئمة املتعلقة بتدريب املوظفني وتعيينهم 

وأخريا، اختذت خطوات لزيادة تكامل أنشطة حمفل اليونيدو العاملي وأحباثها مع أنشطتها للتعاون    
يني لوالية اليونيدو وتضافرمها، سعيا إىل حتقيق التقين من أجل تعزيز التعاضد بني هذين املكّونني الرئيس 

 .اجلدوى والفعالية والتأثري

وانطالقا من هذا األساس ستواصل الرؤية طويلة األمد اليت جيري اعدادها لليونيدو االسترشاد بوالية  
 املنظمة واستراتيجيتها املؤسسية واملبادئ التوجيهية اليت أصدرا هيئاا التشريعية من ناحية، 

واحتياجات البلدان املستفيدة وخطة التنمية الدولية على النحو الوارد يف االتفاقات اليت توصل إليها 
ويف هذا السياق، ستواصل األهداف    . اجملتمع الدويل يف مؤمترات دولية كربى، من الناحية األخرى 

يت خلص إليها عدد كبري    االمنائية لأللفية االضطالع بدور بارز كما أشري أعاله، وإن كانت النتائج ال
ومن هذه املؤمترات مؤمتر األمم . من املؤمترات الدولية األخرى ستوفر أيضا نقاط توجيهية هامة

، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية املعقود يف ٢٠٠١املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا املعقود يف عام 
ويف السياق اخلاص    . ٢٠٠٢تدامة املعقود يف عام ، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املس٢٠٠٢عام 

،  ٢٠٠١بأفريقيا، هناك أيضا مؤمتر القمة السابع والثالثون ملنظمة الوحدة األفريقية املعقود يف عام  
 .الذي اعتمد الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

يتضـمن شىت العناصر املوصوفة  وكخطـوة أوىل حنـو اعـداد بـيان الـرؤية الطويلـة األمـد، مت تقـدمي مشـروع بـيان               
وسوف . ٢٠٠٤نوفمرب /أعـاله إىل الـدورة التاسـعة والعشـرين جمللـس التنمـية الصناعية املعقودة يف تشرين الثاين        

تنضـم الـدول األعضـاء إىل املدير العام يف صوغ بيان الرؤية الطويلة األمد، وبذلك يتم وضع اطار توجيهي من           
 .واصلة مهمتها، ويوفر الركائز اليت ستدعم املنظمة يف السنوات املقبلةشأنه أن يتيح لليونيدو الفرصة مل
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 ثانياً
 اليونيدو والنظام املتعدد األطراف   

 

مـن الركائـز األساسـية لعملـية حتـّول اليونـيدو الـتعاون مـع املنظمات األخرى، خصوصا داخل منظومة األمم                      
ــيد  . املــتحدة ــة واضــحة يف املــنظومة وقــد أدت هــذه السياســة إىل أن يكــون لليون ــتأثري  . و هوي ــز ال وبغــية تعزي

اجلمـاعي، وقّعـت اليونـيدو يف السـنوات األخـرية اتفاقـات للـتعاون مـع عـدد مـن املنظمات األخرى، وتشهد                 
وتلـتزم اليونيدو التزاما    . نصـوص شـىت فصـول هـذا الـتقرير عـلى التنفـيذ الـناجح الـناجم عـن هـذه االتفاقـات                       

راها األمني العام واليت أعطت زمخا جديدا يلقى الترحيب لربنامج األمم املتحدة       راسخا باالصالحات اليت أج   
وقـد اختـذت اليونـيدو خطوات هامة للمسامهة يف هذه العملية، وذلك جزئيا من خالل عملية حتّوهلا                . للتنمـية 
ليت متكّن واسـتنادا إىل هـذه اخلـربة، قّدمـت املـنظمة كذلـك آراءهـا بشـكل مستفيض حول الكيفية ا             . اخلاصـة 

 .املنظومة من العمل بشكل أفضل من أجل حتقيق األهداف االمنائية لأللفية
   

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة         
 

، تناولـت مسامهة  ٢٠٠٥يف سـياق االسـتعراض الشـامل املقـبل لتنفـيذ اعـالن األلفـية الـذي سـيجري يف عـام                 
 :مم املتحدة عددا من املسائل هياليونيدو يف الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة لأل

 التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم الدويل؛: الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ●

 متابعة مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية؛ ●

 العوملة واالعتماد املتبادل؛ ●

 القضاء على الفقر وغري ذلك من قضايا التنمية؛ ●

 التنمية املستدامة؛ ●

 .طة التنفيذية من أجل التنميةاألنش ●

وقـد حظـي الـتعاون يف جمـال التنمـية الصـناعية بعناية ذات أولوية، كما يتجلّى يف تقرير املدير العام املقدم إىل        
الــدورة التاســعة واخلمســني للجمعــية العامــة املــلحق بــه مــرفق يتضــمن معلومــات عــن نــتائج امللــتقى العــاملي      

ويركّـز . مارس/ آذار ٥ إىل   ٢د يف مدينة كونسبسيون، شيلي، يف الفترة من         للتكنولوجـيا االحيائـية الـذي عق      
الـتقرير عـلى الـدور احلاسـم لعوامـل االنتاجـية والتنمـية الصـناعية يف حتقـيق األهـداف االمنائـية لأللفية، ويقدم                   

 سياق نظـرة عامـة عـن اخلدمـات واألنشـطة األخـرى الـيت اضـطلعت ـا اليونـيدو خـالل العـامني املاضيني يف                    
األهـداف االمنائـية لأللفـية، مبّيـنا التغيريات اليت حدثت مبا يتفق مع االستراتيجية املؤسسية اليت أدت إىل تنفيذ      

 .أفضل للربامج وزيادة يف كفاءة أنشطة اليونيدو
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 الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة لألمــم املــتحدة الحقــا باالســتنتاجات والتوصــيات  ٥٩/٢٤٩ويرّحــب القــرار 
ة يف الـتقرير، ويشـدد عـلى الدور احلاسم لبناء القدرات االنتاجية وللتنمية الصناعية يف حتقيق األهداف           الـوارد 

االمنائـية لأللفـية، ويشـّجع اليونـيدو عـلى أن تواصـل تعزيز اتساق السياسات على حنو أفضل يف ميدان التنمية        
الــيت تســتهدف حتقــيق األهــداف االمنائــية  االقتصــادية، ويعــترف مبســامهة اليونــيدو اهلامــة يف اجلهــود الشــاملة   

 .لأللفية، ويدعم والية اليونيدو

ومـن املسـائل اهلامـة األخـرى الـيت جـاءت يف الـتقرير الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنمـية أفريقـيا، اليت اعترف                       
ات األمـني العــام بصـددها بــالدور القـيادي الــذي تضـطلع بــه اليونـيدو يف دعــم تنمـية املــبادرة اخلاصـة بــالقدر       

 .االنتاجية األفريقية
   

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي               
 

تعبئة املوارد ويئة "تركّـزت مشـاركة اليونـيدو يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي على اجلزء الرفيع املستوى            
وأكد ". ٢٠١٠-٢٠٠١بيـئة متكينية للقضاء على الفقر يف سياق تنفيذ برنامج العمل ألقل البلدان منوا للعقد         

فـد اليونـيدو برئاسـة املديـر العـام عـلى الدور األساسي الذي تقوم به العوامل االنتاجية والتنمية الصناعية يف                       و
ونظمـت اليونيدو مائدة إفطار مستديرة وزارية حول  . القضـاء عـلى الفقـر وحتقـيق األهـداف االمنائـية لأللفـية         

 .منوا ويف أفريقياتعزيز املبادرات اخلاصة بالقدرات االنتاجية يف أقل البلدان 

ونتـيجة ملشـاركة اليونـيدو البـّنـاءة يف العملـية التحضـريية ويف اجلـزء الرفيع املستوى ذاته، جتلّى وضع اليونيدو                    
إىل حـد بعـيد يف اإلعـالن الـوزاري، مبـا يف ذلـك دور القطـاع اخلـاص واملنشـآت الصـغرية واملتوسـطة بشكل              

 إىل املساعدة التقنية لزيادة القدرات االنتاجية يف أقل البلدان خـاص يف اسـتراتيجيات احلد من الفقر؛ واحلاجة     
وأكد اإلعالن أيضا على أمهية أنشطة اليونيدو يف فترة    . منـوا؛ ودعـم املـبادرات املتعلقة بالوصول إىل األسواق         

تنمية مـا بعـد األزمـات، وشـدد عـلى احلاجـة إىل التأكـيد على أن التعمري واالنتعاش يشكّالن جزءا هاما يف ال                   
 .املستدامة ألقل البلدان منوا اخلارجة من حاالت نزاع وكوارث طبيعية

   
 آليات التنسيق        

 
يف أعقـاب رئاسـتها للجـنة الـربناجمية الرفـيعة املسـتوى، تواصـل اليونيدو االضطالع بدور بارز يف عمل جملس         

 على تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن الرؤسـاء التنفـيذيني واللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى، مركّزة تدخالا        
األلفـية، ومـتابعة املؤمتـر الـدويل لـتمويل التنمـية ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة، وعلى التعاون املتعدد               

 .األطراف وإصالح األمم املتحدة

ل للتنســيق بــني ويف معــرض دفاعهــا عــن احلاجــة إىل زيــادة التأكــيد عــلى التنمــية االقتصــادية وإىل تعزيــز ممــاث   
كـيانات األمـم املـتحدة ذات الصـلة، باعتـبار ذلـك عـامال رئيسـيا إلحـراز تقـدم حقـيقي حنو حتقيق األهداف                
االمنائـية لأللفـية، اسـترعى املديـر العـام انتباه اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج وجملس الرؤساء التنفيذيني                

كما إنه يهدف إىل  . ت والفعالـية التشغيلية على نطاق املنظومة      إىل مقـترح يهـدف إىل زيـادة اتسـاق السياسـا           
جتديـد وظـائف التنمـية االقتصـادية اليت تضطلع ا األمم املتحدة يف سياق إعالن األلفية، ويؤكد على احلاجة              
إىل التغلـب عـلى الـنقص احلـايل يف عـرض مـنافع عامـة معّينـة، مثل كفاءة السوق، واملعارف والبيئة، وتوطيد                



 ٢٠٠٤تقرير اليونيدو السنوي 
 

11 

لصـالت بـني التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية بغـية حتسني فرص حتقيق األهداف االمنائية لأللفية وجعل تلك           ا
وميكـن حتقـيق هـذا اهلـدف بعدة وسائل منها إنشاء آلية تطوعية مثل خطة أعمال مشتركة          . العملـية مسـتدامة   

 .أو برنامج عمل مشترك

ــة الــيت عقــدت يف تشــرين     وقــد نظــر جملــس الرؤســاء التنفــيذيني يف مقــترح الي    ــية العادي ــه الثان ــيدو يف دورت ون
أكــتوبر، وطلــب إىل اللجــنة الــربناجمية الرفــيعة املســتوى أن تواصــل املناقشــات بغــية صــوغ اقــتراحات     /األول
 .وبذلك تكون مبادرة اليونيدو قد حفزت إجراء مناقشة ذات أمهية ملنظومة األمم املتحدة بأكملها. عملية

 املـتحدة االمنائية، ركّزت اليونيدو اهتمامها على مسألة إتساق السياسات على حنو أفضل          ويف جمموعـة األمـم    
ويف هذا السياق، . عـلى الصـعيد القطـري واختـاذ املـزيد مـن اخلطـوات لتحقـيق أقصـى قـدر ممكـن مـن الـتأثري                  

، األمر )اليونديب(ئي تشـاركت املـنظمة يف خـرباا فـيما يتعلق باتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنا               
 .الذي رّحب به أعضاء جمموعة األمم املتحدة االمنائية

   
 االتفاق العاملي    

 
 لتشجيع الشركات على ممارسة  ١٩٩٩نشـأ االتفـاق العـاملي مبـبادرة مـن األمـني العـام لألمـم املتحدة يف عام                    

االتفاقيات أو اإلعالنات الدولية بشأن   املستخلصة من    ١٠املسؤولية االجتماعية املؤسسية بااللتزام باملبادئ الـ     
وعـلى الـرغم من وجود بعض     . شـروط العمـل، واحـترام حقـوق االنسـان، ومحايـة البيـئة، ومكافحـة الفسـاد                 

التبايـنات يف التفسري، فإن هناك توافقا يف اآلراء على أن املسؤولية االجتماعية املؤسسية تتجاوز اإلحسان من         
وبعبارة أخرى، ينظر إىل املسؤولية     .  ملعـايري رقابية أو اجتماعية وبيئية مقّنـنة       قـبل الشـركات أو جمـرد االمتـثال        

االجتماعـية املؤسسية على أهنا تشكل استجابة أخالقية واجتماعية ملموسة وممارسة جتارية تراعي االعتبارات           
 .البيئية

ة إىل تلبية االحتياجات اخلاصة وكـان احلافـز الـذي دفـع اليونـيدو إىل االشـتراك يف االتفـاق العـاملي هـو احلاج                  
وتـأيت مشـاركة اليونـيدو نتـيجة الـتقدير الـذي أعطـته مـنظومة األمـم املتحدة                   . للمنشـآت الصـغرية واملتوسـطة     

جلهـود املـنظمة الرامـية إىل إقامـة شـراكات مـن خـالل برامج التعاون التقين املوجهة صوب املنشآت الصغرية                       
رى تضـطلع بدور املُناصر واملنفّـذ فيما خيص والياا، فإن اليونيدو        ويف حـني أن الوكـاالت األخـ       . واملتوسـطة 

يف وضـع مناسـب لتحقــيق أهـداف االتفـاق عــلى الصـعيد املــيداين يف الـبلدان املسـتفيدة؛ وتقــوم اليونـيدو مــن         
 .خالل أنشطتها التنفيذية بإنشاء آليات ارتباط مع مناصري املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االتفاق العاملي

يونيه والذي حضره / حزيران٢٤ويف مؤمتـر قمـة قيادات االتفاق العاملي، الذي دعا إىل عقده األمني العام يف          
قـادة األعمـال الـتجارية، ورؤسـاء املنظمات غري احلكومية، والوكاالت الرئيسية، أبرز املدير العام الدور اهلام           

 .نشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان املستفيدةالذي تضطلع به اليونيدو يف ترويج االتفاق على مستوى امل
   

 مشروع األلفية      
 

مـا فتئـت اليونـيدو تـتعاون مـع الوكاالت واملؤسسات األخرى للمسامهة يف مشروع األلفية من خالل صوغ         
 وباعتبارها عضوا نشطا يف األفرقة اليت تضم      . وتنفـيذ أفضـل االستراتيجيات لتحقيق األهداف االمنائية لأللفية        

فــرقة العمــل األوىل املعنــية بالفقــر والتنمــية االقتصــادية؛ وفــرقة العمــل العاشــرة املعنــية بــالعلوم والتكنولوجــيا     
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واالبـتكار؛ وفـريق خـرباء األمـم املـتحدة، قدمـت اليونـيدو الدعـم إىل املشروع عن طريق تقاسم خرباا فيما                    
هودها لكي تتقدم بتقاريرها النهائية قبل هناية وفيما ضاعفت أفرقة العمل من ج    . يـتعلق باملواضيع ذات الصلة    

 .، اضطلعت اليونيدو أيضا بدور نشط بتقدميها مدخالت موضوعية إىل هذه الوثائق٢٠٠٤عام 

وباالضـافة إىل ذلـك، تظهـر اليونـيدو الـتزامها بالتنفـيذ الـناجح ملشـروع األلفـية برعايتها إلنشاء مركز الدعم                        
وسوف يركّز هذا املركز نشاطه يف املقام األول على      .  مليون دوالر  ١,٢ تبلغ   التقين املشترك يف نريويب مبنحة    

سـتة بلـدان هـي إثيوبـيا ومجهورية تنـزانيا املتحدة والسنغال وغانا وكينيا ومدغشقر إىل أن يستكمل املشروع       
احمللية وهـذا املركـز، يف وضـعه الفـريد الـذي ميكّـنه من العمل كجهة اتصال بني احلكومات           . ٢٠٠٥يف عـام    

واألفـرقة القطـرية الـتابعة لألمـم املـتحدة وأمانـة مشـروع األلفـية وأفـرقة العمـل ومقـر اليونيدو، يضطلع بدور                 
تنسـيقي مركـزي يف حتديد السياسات الوطنية والدولية الالزمة لضمان حتقيق البلدان املعنية لألهداف االمنائية        

وقع أن يقدم املركز هنجا رائدا لدعم تنمية البلدان األفريقية         وباالستفادة من خربات اليونيدو، من املت     . لأللفـية 
بـأن يتـيح هلـا اسـتراتيجيات طويلـة األمـد لتحسـني االنتاجـية يف الوقـت الـذي يقـود فـيه أيضا أنشطة التعاون                           

 .التقين احليوية لتحقيق األهداف االمنائية لأللفية
   

 )اليونديب   (برنامج األمم املتحدة االمنائي           
 

عزيـز الـتعاون املشـترك بني الوكاالت وآثارها العملية على الصعيد القطري، شرعت اليونيدو يف إجراء                 بغـية ت  
فيما يتعلق بالشراكة االستراتيجية اليت جنم عنها اتفاق ) اليونديـب (حـوار مـع بـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي             

واالتفــاق، الــذي يعتــرب . ســبتمرب/لــول أي٢٣الــتعاون بــني اليونــيدو واليونديــب، الــذي وقّــع يف نــيويورك يــوم  
منوذجـا مـن احملـتمل أن حيـتذى بـه يف مـنظومة األمـم املـتحدة بأسـرها، يضـع األسـاس لكليت املنظمتني لصوغ               
بـرامج مشـتركة للـتعاون الـتقين مع التركيز على تنمية القطاع اخلاص، وأخذ توصيات اللجنة املعنية بالقطاع                

 يقـدم يف نفـس الوقـت منوذجـا جديدا للتمثيل امليداين بفتح مكاتب فرعية     وهـو . اخلـاص والتنمـية يف االعتـبار      
 .لليونيدو داخل مكاتب اليونديب

   
 منظمة التجارة العاملية        

 
، على مذكرة التفاهم ٢٠٠٣سبتمرب /أُحـرز تقـّدم هـام يف الوقـت القصري الذي انقضى منذ التوقيع، يف أيلول        

وعقب اختيار . مة شراكة استراتيجية لتعزيز تنفيذ خطة الدوحة للتنمية     مع منظمة التجارة العاملية من أجل إقا      
اشتركت ) أرمينـيا واألردن وبوليفـيا وغانـا وكمـبوديا وكوبـا وكينـيا ومصر وموريتانيا         (تسـعة بلـدان جتريبـية       

اليونــيدو ومــنظمة الــتجارة العاملــية يف إجــراء تقيــيمات قطــرية، وعقــد حلقــات دراســية ووضــع خطــط عمــل   
يولــيه جــرت مناقشــة بــني املديــرين العــامـني /ويف متـوز . ال املــرحلة األوىل مــن الــربنامج بشــكل فّعــالالسـتكم 

وأكّدت جلسات  . تركـزت عـلى التنفـيذ وطـرائق حشـد املوارد، وأبدى عدد من املاحنني اهتماما يف التمويل                 
لـتقدم احملـرز عـلى أن مجيع    ديسـمرب لتقيـيم ا  /نوفمـرب وكـانون األول  /إحاطـة إعالمـية عقـدت يف تشـرين الـثاين       

وجيري اآلن توجيه   . اجلهـات املعنـية واملسـتفيدين واملـاحنني عـلى حـد سواء يدعمون بقوة املبادرات املشتركة                
 .اجلهود احلالية صوب تنفيذ املشاريع وحماولة توسيع نطاقها لتشمل مستفيدين جددا

ليونيدو يف اجتماع املائدة املستديرة للماحنني ملرفق ونتـيجة لتعزيز التعاون مع منظمة التجارة العاملية، اشتركت ا    
وقـد أنشئ املرفق يف االجتماع الوزاري ملنظمة لتجارة       . سـبتمرب /املعـايري وتنمـية الـتجارة، الـذي عقـد يف أيلـول            
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، وهـو يضـم مـنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والبنك الدويل ومنظمة     ٢٠٠١العاملـية الـذي عقـد يف عـام          
وهـو يهـدف إىل مسـاعدة البلدان     .  العاملـية ومـنظمة الـتجارة العاملـية واملـنظمة العاملـية للصـحة احليوانـية                الصـحة 

النامـية عـلى تعزيـز خـربا وقدراـا يف مـيدان املعـايري الدولـية املـتعلقة باإلصـحاح والصـحة النباتـية، عـن طريق                
ونظرا ألن . سـني فرص الوصول إىل األسواق  حتسـني احلالـة الصـحية للبشـر واحلـيوانات والنـباتات مـن أجـل حت                

الربنامج املشترك لليونيدو ومنظمة التجارة العاملية قد حدد عدة احتياجات مطلوبة للتعاون التقين املتصل مبعايري            
اإلصـحاح والصـحة النباتـية املـندرجة يف إطـار مقايـيس مـرفق املعـايري وتنمـية الـتجارة، فقـد اتفق على أن تقدم              

 .تصلة مبعايري اإلصحاح والصحة النباتية إىل املرفق املذكور للنظر فيها ومتويلهااملشاريع امل

ومـن الواضـح أن الشـراكة االسـتراتيجية بـني اليونـيدو ومنظمة التجارة العاملية حتظى بالدعم والتقدير الدوليني،         
 داكار، (أقل البلدان منوا عـلى حنـو مـا ورد يف إعـالن داكـار الـذي اعتمده االجتماع الثالث لوزراء التجارة يف                    

ويف اعـالن كـيغايل بشـأن بـرنامج عمـل الدوحـة، وتوافق كيغايل بشأن برنامج عمل       ) ٢٠٠٤مـايو  / أيـار  ٥-٤
 ).٢٠٠٤مايو / أيار٢٨-٢٧(الدوحة الالحق ملؤمتر كانكون الذي اعتمده وزراء التجارة يف االحتاد األفريقي 

   
 األونكتاد    

 
وقـد اشـتركت اليونـيدو يف عـدد مـن الـلجان، واجـتماعات أفرقة         . يـؤيت مثـاره   اسـتمر الـتعاون مـع األونكـتاد         

ــثالثني واخلامســة        ــرابعة وال ــتني ال ــني التنفيذي اخلــرباء، واستعراضــات سياســات االســتثمار، وحضــرت الدورت
 .والثالثني جمللس التجارة والتنمية

كــتاد الــيت عقــدت يف ســان بــاولو،  واشــتركت اليونــيدو أيضــا يف الــدورة احلاديــة عشــرة لــلمؤمتر العــام لألون  
ويف ذلـك االطـار، أصـبح معرض    . يونـيه وأسـهمت يف نتيجـتها الـناجحة    / حزيـران ١٨ إىل  ١٣الـربازيل، مـن     

وقد . تكنولوجـيا املسـتقبل الذي ترعاه اليونيدو من األحداث الرئيسية يف املؤمتر العام احلادي عشر لألونكتاد     
 ذلــك املعـرض كــال مـن الطاقــة، والبيـئة، والتكنولوجــيا االحيائــية،    مشلـت قطاعــات التكنولوجـيا الــيت غطّـاهـا   

ومثّـلت أيضا قطاعات التكنولوجيا . وتكنولوجـيا الـنانو، واملـواد، واملعلومـات واالتصـاالت، والفضاء اجلوي         
 .دةاليت م بلدان الدخل املنخفض وأقل البلدان منوا، مثل الصناعات الزراعية ومواد البناء والطاقة املتجد

" الفرص والتحديات للبلدان النامية   : الـتجارة ونوع اجلنس   : "وقـد اسـتفاد أحـد مدخـالت منشـور األونكـتاد           
 .من خربة اليونيدو الكبرية يف املسائل املتصلة بنوع اجلنس يف قطاع املنسوجات واملالبس

   
 أنشطة التعاون األخرى         

 
.  مـع املـنظمات األخـرى، الـذي يتخذ أشكاال شىت       مـن السـمات املمـيزة ألنشـطة اليونـيدو الـتعاون الديـنامي             

وبيـنما تعـد املشـاركة املتبادلة يف االجتماعات ذات الصلة من املمارسات الثابتة، فإن التنفيذ املشترك للتعاون            
 .التقين أصبح من اخلصائص األبرز يف السنوات األخرية

مل عقد اجتماعات تتعلق باملرحلة االنتقالية وقـد اشـتركت اليونـيدو يف أعمـال جلـنة التنمية املستدامة اليت تش              
 .فيما بعد األزمات من أجل سرياليون والعراق وليبـريا وهاييت، وكذلك يف مؤمتر قمة االتفاق العاملي

وقــد شــاركت اليونــيدو بنشــاط يف ). اإليســو(واســتمر تطــور الــتعاون مــع املــنظمة الدولــية لتوحــيد املقايــيس  
ابعة والعشـرين لإليسـو، ويف االجـتماع الـثامن والـثالثني للجـنة اإليسو املعنية       اجـتماعات اجلمعـية العامـة السـ       
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بشـؤون الـبلدان النامـية، كمـا شـاركت خبـربا يف صـوغ مشـاريع إقليمـية يف جمال النوعية، وتوحيد املقاييس               
 .وتقييم االمتثال للمعايري، ويف التنفيذ الناجح لتلك املشاريع

م االلكـتروين فـيما يـتعلق بتوحـيد املقايـيس وباحلواجز التقنية للتجارة من               ومت اسـتكمال وضـع مشـروع الـتعلّ        
ومثـة دراسـة مشـتركة بـني اليونـيدو واإليسو واحتاد الغرف التجارية والصناعية             . ٢٠٠٥أجـل تنفـيذه يف عـام        

اؤها يف  يف منطقة رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي من املزمع إجر٩٠٠٠اهلـندية بشأن آثار معيار اإليسو      
 .٢٠٠٥عام 

وتقـوم اليونيدو باستقصاء امكانية االنضمام إىل فريق عامل لصوغ معيار دويل للمسؤولية االجتماعية تعكف   
وسـوف يسـتفيد هـذا الفـريق العـامل مـن خـربة اليونـيدو الطويلـة األمـد يف جمال                      . اإليسـو عـلى انشـائه حالـيا       

ــية للشــركات بالنســبة للمنشــآت ال    ــبلدان ذات    املســؤولية االجتماع ــية وال ــبلدان النام صــغرية واملتوســطة يف ال
 .االقتصادات االنتقالية

   
  مفهوم جديد يثبت جناحه-الوصول إىل مستوى املنشآت الصغرية يف غرب أفريقيا 

 
 يف املائة ممن يعيشون ٦٠ يف املائة من الفقراء يف مناطق ريفية، وتشكل النساء والفتيات ٧٥يعيش اليوم حنو 

 يف املائة من السكان النشطني اقتصاديا ويؤدين دورا  ٤٨ومتـثل النسـاء يف غـرب أفريقـيا حنو           . مدقـع يف فقـر    
حامسـا يف تنظـيم املشـاريع اخلاصـة، وخصوصـا يف املناطق الريفية، حيث يتحّملن مسؤولية اإلنتاج والتجهيز                

 التكنولوجيا واملعرفة واملسائل إال أنـه يتاح هلن قدر حمدود من فرص الوصول إىل         . والتعبـئة والـتوزيع والبـيع     
 .املتعلقة بسالمة األغذية؛ ويفتقرن إىل املعلومات بشأن فرص التدريب واملعرفة بطرائق التسويق

يف السنغال وغينيا ومايل، ) بريباو(وبتنفـيذ املـرحلة االسترشـادية مـن الربنامج اإلقليمي لبلدان غرب أفريقيا              
 الفقر بتقدمي الدعم إىل وحدات اإلنتاج الصناعي الزراعي الصغرية من أطلقت اليونيدو هنجا مبتكرا ملكافحة

وتقـوم تلـك املؤسسـات بدور    . خـالل تنظـيمها مجاعـيا يف مؤسسـات القطـاع اخلـاص واجملـتمع املـدين احمللـية                 
املدافـع عـن أصـحاب املصـلحة فـيها وبـدور الوسـيط بيـنهم وبـني احلكومـات، وهـي مبثابة مؤسسات للدعم                      

وهي قادرة على اختاذ قرارات     . وتكمـن مـيزا يف قـرا مـن اجلهات املستفيدة املستهدفة           . مـات وتقـدمي اخلد  
 .وإجراءات سريعة، مما خيفض وقت التنفيذ وتكاليف املعامالت ويعزز كفاءة الربامج

هيز بـرنامج بريـباو القـدرات املؤسسـية ملؤسسـات القطـاع اخلـاص واجملـتمع املـدين احمللـية يف جمال جت                    ويعضـد 
ويدعم الربنامج تنظيم املشاريع    . األغذيـة للمنشآت الريفية الصغرية والصغرية اليت تديرها منظِّمات مشاريع         

عـلى مسـتوى القـاعدة مباشـرة مـن خـالل مشـاريع صـغرية ملموسـة حتـت رعايـة مؤسسـات القطـاع اخلاص                
نظومة األمم املتحدة، لزيادة تأثري    وتشجع اليونيدو هنج التدخل التشاركي هذا، الفريد يف م        . واجملـتمع املدين  

وجيــري التشــديد عــلى توفــري التكنولوجــيات وســبل الوصــول إىل  . جهــود احلــد مــن الفقــر إىل احلــد األقصــى
املعلومـات ورفـع مسـتوى القـدرات لتلبـية متطلـبات السـوق، ممـا يـؤدي بالـتايل إىل در الدخـل وتوفري فرص              

 .التوظيف

عوبات الــيت تواجههــا مؤسســات القطــاع اخلــاص واجملــتمع املــدين    املــرحلة االسترشــادية عــن الصــ وكشــفت 
وقد أحرز تقدم أويل يف . واملنشآت الريفية الصغرى والصغرية، وأبانت إجراءات ينبغي اختاذها لزيادة قدراا

دات وسجلت بالفعل النتائج التالية اليت حققها توفري املواد واملع. جتهـيز وتسـويق املنـتجات الغذائية الزراعية    
 :وعناصر البنية التحتية من خالل املشروع االسترشادي

 محاية النساء الاليت جيهزن املنتجات من بعض خماطر العمل؛ ●
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 حتسن معايري النظافة الصحية يف أماكن العمل؛ ●

 حتّسن ملحوظ يف نوعية املنتجات التامة الصنع وفائدا صحيا؛ ●

 ا كل وحدة؛زيادة يف كمية املنتجات اليت جتّهزه ●

 ادخال حتسينات على تكنولوجيا جتهيز املنتجات الغذائية؛ ●

 تسليط الضوء على منتجات رائدة ميكنها أن تدّر عائدات أعلى؛ ●

 ترتيبات تعاونية فيما بني مؤسسات القطاع اخلاص واجملتمع املدين؛ ●
 . حمتملنيإقامة اتصاالت مع أشخاص يضطلعون بأنشطة مماثلة ومع مستهلكني جدد ●
   

ومـن خـالل مشـاركتها يف فـريق تيسـري الـتجارة املشـترك بـني الوكـاالت أقامـت اليونيدو تعاونا مع الشراكة                   
العاملـية مـن أجـل تيسري التجارة والنقل، وأصبحت عضوا يف اللجنة التوجيهية هلذه الشراكة إىل جانب البنك              

 ألوروبـا، واملـنظمة العاملـية لـلجمارك، وغـرفة التجارة      الـدويل، واألونكـتاد، وجلـنة األمـم املـتحدة االقتصـادية          
وتسـتهدف هـذه الشـراكة العاملـية، وهي جزء من شبكة األمم املتحدة لتيسري التجارة، حتقيق تالقي                  . الدولـية 

مجـيع األطـراف املعنـية، مـن عامـة وخاصـة ووطنـية ودولـية، للمسـاعدة عـلى حتقيق حتسينات ذات مغزى يف                    
 .يسري النقل والتجارةاملسائل املتصلة بت

وحسـبما أوضـح يف الـنص السـابق ويف مواضـع أخرى من هذا التقرير، تتعاون اليونيدو مع طائفة واسعة من                  
وباملـثل، يعــد الـتعاون مــع مؤسسـات القطــاع اخلـاص واجملــتمع املــدين     . املؤسسـات يف أنشــطة واسـعة الــنطاق  

تطويــر جتّمعــات املنشــآت، وتطويــر املنشــآت  نشــاطا مشــتركا بــني القطاعــات، يشــمل الصــناعة الزراعــية، و  
الصـغرية والصـغرية واملتوسـطة، وتـرويج االسـتثمار ونقل التكنولوجيا، والنوعية وتوحيد املواصفات، والطاقة       

وتشــرك اليونــيدو مؤسســات القطــاع اخلــاص واجملــتمع املــدين يف الــتعاون الــتقين كجهــات . املــتجددة، والبيــئة
شــارك تلــك املؤسســات يف أنشـطة احملفــل العــاملي ويتمــّتع العديــد مــنها مبركــز  شـريكة ونظــرية ومســتفيدة؛ وت 

ــيدو  ــدى اليون ــرجعي اخلــاص مبؤسســات    ٢٠٠٣ديســمرب /ويف كــانون األول. استشــاري ل ــق املركــز امل ، أطل
وبتنفيذ املرحلة  . "UNIDO Exchange"املـنظمات غـري احلكومية على شبكة        /القطـاع اخلـاص واجملـتمع املـدين       

، اعـتمدت اليونـيدو هنجا مبتكرا ملكافحة   )بريـباو (ية مـن الـربنامج اإلقلـيمي لـبلدان غـرب أفريقـيا              االسترشـاد 
ويف احلفل اخلتامي حللقة عمل متهيدية عقدت يف . الفقـر مـن خـالل مؤسسات القطاع اخلاص واجملتمع املدين      

هذا احلضور "... ينيا  مشارك من اجملتمع املدين، قال رئيس وزراء غ        ٢٠٠كوناكـري، غينـيا، وحضـرها حنـو         
الكـبري يؤكّـد مـرة أخـرى مدى اهتمامكم جبعل اجملتمع املدين ديناميا وبازدهار املبادرة اخلاصة، اليت نرى أهنا                 

 ".االقتصادية-متثّل عامال لتعزيز التنمية االجتماعية
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 ثالثاً
 صوغ الربامج والتعاون التقين   

 

ــلمجلس اإلداري يف  ــتقين بعــدا   ٢٠٠٤ عــام يف أعقــاب املعــتكف األول ل ــتعاون ال ــربنامج العــادي لل ، اختــذ ال
االستصالح /األمن البشري: جديـدا بإنشـاء أربـع جلان للموافقة على الربامج، تكون مسؤولة على التوايل عن       

. يف فـترة ما بعد األزمات؛ والطاقة والبيئة؛ وبناء القدرات التجارية؛ واحلد من الفقر من خالل أنشطة منتجة             
الجتـاه إىل اإلفـراج عن معظم أموال الربنامج العادي للتعاون التقين يف العام الثاين من فترة السنتني إىل              وأدى ا 

كما أكدت أن   . التعجـيل بـنمط غـري منـتظم للتنفـيذ، وكفلـت اللجان صرف تلك األموال يف توقيت أنسب                  
 .ة املؤسسية لليونيدوالتعاون التقين متوائم بشكل وثيق مع األولويات املتوخاة يف االستراتيجي

، ٢٠٠٣واستنادا إىل النجاح الذي حققته خطة األعمال االفتتاحية لشعبة صوغ الربامج والتعاون التقين لعام             
، اليت قررا الدورة ٢٠٠٧-٢٠٠٤ لتتالءم مع اخلدمات ذات األولوية يف الفترة       ٢٠٠٤وضـعت صـيغة عام      

شـدت عناصـرها الـربناجمية بـنمائط اخلدمات الثمانية املعاد          وعـلى نفـس املـنوال، استر      . العاشـرة لـلمؤمتر العـام     
وقـدم هنـج الشـعبة الشـامل إزاء ختطـيط األعمـال إسـهاما مـلحوظا يف التغلب على ما ميكن تسميته                      . صـوغها 

 تقدما أكرب يف وترية التنفيذ بدال من املعدل ٢٠٠٤وبعبارة أخرى، شهد عام   ". متالزمة هناية فترة السنتني   "بــ 
 .، املرتبط تقليديا بفترة السنتني املتعاقبتني" إرتفاعا وهبوطااملتقلب"

وممـا لــه أمهـية بالغـة مماثلـة لـنهج شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين نشر إطار املراقبة االدارية املؤقتة للربامج                     
سامهة يف صوغ ويف تـزامن مـع انشاء جلان املوافقة على الربامج، حفز ذلك االطار الشعبة على امل         . واملشـاريع 

. مـبادئ توجيهية شاملة لتحديد املسؤوليات يف كل خطوة من خطوات دورة برامج ومشاريع التعاون التقين        
ومــن املــتوقع أن تســفر احملصــلة النهائــية عــن إجــراءات مبّســطة تــؤدي إىل حتقــيق كفــاءة يف الوقــت والــنفقات 

 .الالزمة لتنفيذ التعاون التقين يف السنوات القادمة
   

   الربامج املتكاملة واملخططات االطارية للخدمات القطرية                        -ألف  
 

كما . ، دخلـت تسعة برامج متكاملة وخمططات اطارية للخدمات القطرية مرحلتها الثانية ٢٠٠٤خـالل عـام    
، كان من بينها ٦٣ووفـق عـلى ثالثـة بـرامج مـتكاملة وخمططـات اطاريـة جديدة، مما رفع العدد االمجايل إىل                   

 ).ومها بوروندي وسرياليون( يف فترة ما بعد األزمات اثنان لبلدين

 وصـل امجــايل األمـوال الـيت جمعـت هلــذه الـربامج املـتكاملة واملخططـات االطاريــة إىل        ٢٠٠٤ويف هنايـة عـام   
 ملـيون دوالر مقابل رقم ختطيط امجايل حايل يبلغ       ١٣٨ ملـيون دوالر، نتجـت عـنها نفقـات جمموعهـا             ١٨٠
 ). تكاليف دعم الربامجبدون( مليون دوالر ٣٨٥

وتسـتمر معظـم الربامج املتكاملة واملخططات االطارية للخدمات القطرية يف معاجلة مسألة بناء القدرات، مع       
ــادة القــدرات التنافســية مــع التركــيز بشــكل خــاص عــلى املنشــآت الصــغرية         توجــيه الكــثري مــنها صــوب زي
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حية األهداف االمنائية لأللفية، جيري تنفيذ هذه الربامج   ومن نا . واملتوسـطة، وايالء اهتمام خاص حلماية البيئة      
املـتكاملة واملخططـات االطاريـة بتركـيز أساسـي عـلى حـل املشـاكل املتصـلة بـاحلد مـن الفقر يف سياق تعزيز              

 .غري أن وزن املكّونات املتصلة باالستدامة البيئية يتزايد بشكل مطرد. الشراكة العاملية من أجل التنمية

 أعلى معدل لـه يف جمال احلد من الفقر من     ٢٠٠٤ األولويـات املواضـيعية، حقـق التنفـيذ يف عام            ومـن مـنظور   
ومع ذلك، كانت هناك    . خـالل تنمـية القطـاع اخلـاص الـذي يلـيه مث بـناء القـدرات الـتجارية والطاقـة والبيئة                     
يا، وأعلى معدل تنفيذ يف تبايـنات اقليمـية، إذ ظهـر أعـلى معـدل تنفـيذ يف جمال تنمية القطاع اخلاص يف أفريق                

جمـال بـناء القـدرات يف الـبلدان العربـية وأمريكا الالتينية والكاريبـي وأعلى معدل تنفيذ يف جمال الطاقة والبيئة               
 .يف آسيا وأوروبا

 ٢٠٠٤ويف عــام . وكانــت الــربامج املــتكاملة واملخططــات االطاريــة قــيد رصــد واســتعراض بشــكل مســتمر   
وتعترب االستنتاجات  .  املتعمقة مشلت الصني ولبنان ومدغشقر واملغرب وكوبا       أجريـت سلسـلة مـن التقييمات      

ففي . والتوصـيات الواردة يف تقارير التقييم مدخالت مهمة إلدخال تعديالت وإلعداد املرحلة الثانية للربامج             
جتريبـي مدغشـقر مـثال، وضع التقييم توصيات شاملة حول األولويات اليت ينبغي توخيها الستحداث برنامج               

واستنادا إىل اخلربة املكتسبة واألولويات الوطنية اجلديدة، مت صوغ الربنامج    . جديـد مـن أجـل احلـد من الفقر         
ويف الصــني متــت االســتفادة مــن عــدة دروس مــن خــالل تقيــيم املخططــات  . اجلديــد عــلى الــنحو املوصــى بــه

وجيري أخذ هذه اخلربة يف احلسبان يف       . االطاريـة لـلخدمات القطـرية ألكـرب بـرنامج مت تقيـيمه عـلى االطالق               
 .صقل مبادئ توجيهية جديدة شاملة للتعاون التقين

   
 الصناعات الزراعية والدعم القطاعي              -باء 
 

أظهـرت األنشـطة يف مـيدان الصـناعات الزراعية، املرتكزة على بناء القدرات التجارية واحلد من الفقر، تأثريا          
 : التاليةامنائيا ملحوظا كما توضح األمثلة

 يف املائة يف   ٢٠يف اكـوادور، أدى التدريـب يف جمـال صـناعة املالبـس واملنسـوجات إىل توليد وفورات بنسبة                    
 يف املائة، وإىل زيادة يف العمالة بنسبة تصل  ٢٥مـواد الــهدر الـناجتة عـن القـص، وإىل حتسـني االنتاجية بنسبة                

مسي وأصـبحت اآلن تدفع ضرائب وتأمينات اجتماعية  وأُدخلـت الشـركات يف القطـاع الـر    .  يف املائـة   ٨٠إىل  
 .لصاحل العاملني فيها

وزّودت الورشة بوحدة خزن مأمون .  أسرة٦٠٠وأقيمـت ورشـة للصـيادين يف جيـبويت لصـاحل جمـتمع يضـم              
ومكـانني خمصصـني للتصـليح جمهـزين مبجموعـة كاملـة مـن العدد اليدوية واآللية إلصالح احملّركات اخلارجية              

 وحصـلت اليونـيدو عـلى جائـزتني عـن النـتائج الـيت حققـتها يف قطـاع اجللـود األثـيويب استنادا إىل                         .للقـوارب 
 ماليني دوالر وأدى إىل إنشاء   ٣أنشـطة الشراكة التجارية يف هذا القطاع، الذي ولّـد استثمارات تقّدر مببلغ             

جني يف جمــال تصــميم وتطويــر ويف مصــــر، أمكــن لصــغار املنــت. معهــد تكنولوجــيا اجللــود واملنــتجات اجللديــة
املنـتجات وتسـويقها ومراقبة النوعية دخول األسواق الدولية من خالل إنشاء مركز خدمات صناعة األحذية              

ويف اهلـند، قـّدم مركـز تكنولوجـيا القصـب واخلـيزران مسامهة كبرية يف تنمية هذا القطاع بتأسيس                   . واجللـود 
 . فرصة عمل٣٠٠اد  شخصا وإجي٩٠٠ شركة لتجهيز القصب وتدريب ٢٧

وكـان لـتدخل اليونـيدو يف مـيدان سـالمة األغذيـة تـأثري مباشـر عـلى قـرار االحتاد األورويب برفع احلظر الذي                     
وقـد شـجع هـذا الـنجاح اليونـيدو عـلى التماس املزيد من              . كـان قـد فرضـه عـلى منـتجات األمسـاك األنغولـية             
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ى لنظام سالمة األغذية؛ وقد ورد تّربع لذلك من الـتمويل للمشـروع بغـية متكيـنه مـن معاجلة اجلوانب األخر      
ويف لبـنان مت صـوغ قـانون جديـد لألغذيـة مـن خـالل مشـروع لليونــيدو         . ديسـمرب /الـنرويج يف كـانون األول  

وقد مت االعالن عن هذا املشروع على نطاق واسع   . اعـتمده جملـس الـوزراء وقدمـه إىل الـربملان للموافقة عليه            
ويف حلقة عمل اقليمية بشأن بناء القدرات يف .  مـن خالل حمطة تليفزيون اجلزيرة   يف العـامل العـريب، خصوصـا      

جمـال صـادرات األغذيـة يف أوغـندا، اتفق املشاركون فيها، وهم من اثيوبيا وأوغندا ومجهورية تنـزانيا املتحدة              
ت لــترويج وعرضــت اعالنــا. وكينــيا، عــلى حتقــيق املواءمــة بــني نظمهــم اخلاصــة بســالمة األغذيــة ونوعيــتها   

" داخل أفريقيا"املمارسـات الصحية يف مناولة األغذية، أُنتجت يف إطار مشروع لليونيدو يف غانا، يف برنامج                
ــيفزيون    ــثه حمطــة تل ــادة وعــي     CNNالــذي تب ــة وزي ــيا لتحســني ســالمة األغذي ، وهــي توضــح حمــاوالت أفريق

 .املستهلكني والوصول إىل األسواق الدولية
   

 نتاج األنظف      الطاقة واال    -جيم  
 

تركّـزت األنشطة على تكنولوجيات الطاقة املتجددة، والطاقة الريفية لالستخدام االنتاجي، وكفاءة استخدام         
 .الطاقة يف القطاع الصناعي، واالنتاج األنظف، واملياه الدولية، والتكنولوجيا االحيائية

ــية الصــغرية يف الصــني عقــ       ــلمحطات الكهرمائ ــدويل ل ــز ال ــار املرك ــبلدان النامــية يف    ويف إط ــر كــبري لل د مؤمت
ويضــطلع هــذا املركــز بــدور مــتزايد النشــاط يف حتديــد وتنفــيذ مشــاريع احملطــات الكهرمائــية    . أبــريل/نيســان

 .الصغرية يف البلدان األفريقية دعما للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

اء املعـتمد على الطاقة املتجددة  ووافـق مـرفق البيـئة العـاملي عـلى مشـروع كـبري لليونـيدو لدعـم تولـيد الكهـرب                  
للشــبكات الصــغرية املعــزولة يف زامبــيا ــدف الشــروع يف أنشــطة مــدّرة للدخــل مــن خــالل كهــربة املــناطق    

ويتجــلى الــتقدم احملـرز يف مشــروع إنشــاء املركـز الــدويل لتكنولوجــيا الطاقـة اهليدروجينــية يف افتــتاح    . الريفـية 
 .ني األساسينياملكتب األويل وتعيني املدير واملوظف

وحتققـت نتـيجة واعـدة فـيما يـبدو يف مشـروع كـبري حلفـظ الطاقـة وخفـض انبعاثات غاز الدفيئة يف منشآت                     
وتشــارك اآلن تســع شــركات رائــدة يف . قائمـة يف املــدن والقــرى يف الصــني، وصــل اآلن إىل مرحلـته النهائــية  

وقع أن تتجاوز شركة فحم الكوك يف       ، ومن املت  )الطـوب وفحم الكوك والسباكة واألمسنت     (أربعـة قطاعـات     
وباالضافة إىل . مقاطعـة شـاخني وحدهـا اخلفـض االمجايل النبعاثات غاز الدفيئة املستهدف للمشروع بأكمله            

 ١٠٠ مشـاريع مستنسـخة عـن ذلـك املشـروع يف أربعة قطاعات فضال عن حنو                ٢٠٠٥ذلـك سـتبدأ يف عـام        
 .حمطة

يذ الـنهج القطـاعي الكلي على الصعيد القطري وعلى مستوى    ويواصـل بـرنامج االنـتاج األنظـف بـنجاح تنفـ           
وحتتفظ اليونيدو بشبكات اقليمية    .  مـن الـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالية            ٣٤املنشـآت يف    

وقد استهل هذا الربنامج الذي يهدف . ـدف إىل نشـر االنـتاج األنظـف ونقـل التكنولوجـيات السـليمة بيئيا               
الـتعاون بـني مكاتـب ترويج االستثمار والتكنولوجيا واملراكز الوطنية لالنتاج األنظف باتفاق نافذ              إىل حتقـيق    

يف االحتــاد (بــرامج /املفعــول بــني مكتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا يف اململكــة املــتحدة وثالثــة مراكــز   
 ).الروسي والربازيل وكوبا
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 نكوالم يف كرياالالقدرة املائية الصغرية تغير مصري قرية ما

 
تعــتز مقاطعــة إيدوكــي يف كــرياال يف اهلــند بــأن لديهــا أعــلى ســد قــنطري يف الــبلد، يف أكــرب املشــاريع لتولــيد القــدرة    

ولكـنها أيضـا موطـن قـرية مـانكوالم، الـيت ال يوجـد فـيها طـريق جديـر بامسها، وال توجد فيها كهرباء                     . الكهرومائـية 
 والشـواغل البيئـية املـتعلّقة مبلـتجأ للحـياة الربية يف املقاطعة قد أبطأت اهلمة            . نسـمة  ١٥ ٠٠٠لسـكاهنا الـبالغ عددهـم       

 .اجلماعية التنموية لدى جملس القرية

ووّحـدت اليونـيدو جهودهـا مع جملس قرية مانكوالم يف تنفيذ مشروع لتوليد القدرة املائية الصغرية من خالل املركز               
وقامت اليونيدو بإنشاء مركز . لليونيدو، الذي أُسس يف تريفاندروم يف كرياالاإلقلـيمي للقـدرة املائـية الصـغرية الـتابع           

لتنمـية اجملـتمع احملـلي، مبـا يف ذلك مركز حاسويب قام بتدريب عشرات الشبان، وذلك لضمان أن يؤدي توليد القدرة             
أيضا برناجما تلفزيونيا ويوفّر املشروع . أيضـا إىل خلـق فـرص عمـل وتولـيد دخـل، إىل جانـب أنشـطة التسـلية والترفيه           

وفضال عن ذلك، يستطيع سكان القرية اآلن أن . مكرسـا للمجـتمع احملـلي، وطاحونـة دقـيق، وحمطـة للتجليخ الرطب        
أكتوبر / تشرين األول٢٨ويف . يظلـوا مـلمني مبـا جيـري مـن حوهلـم عـن طـريق حمطـة طرفـية ذات فـتحة صـغرية جـدا                       

 .إىل قريتهم، حتقق حلمهم األبدي بإدخال الكهرباء ٢٠٠٤

ومشـروع اليونـيدو لتولـيد القـدرة يف مـانكوالم، املصـمم وفقـا لـنموذج املشاريع الصينية الناجحة لتوليد القدرة املائية               
وهكذا أصبحت . الصـغرية، هـو أول مشـروع يـنجزه جملـس قـرية وميلكـه ويتولّى أيضا املسؤولية عن تشغيله وصيانته              

ومنـوذج اليونـيدو، الـذي تـنظر إلـيه الـبلدان النامـية األخـرى         .  أيـدي الشـعب   كـيلوواط يف ١١٠احملطـة الـبالغة قدرـا    
، سيضـمن أن مركـز تولـيد القـدرة لـن حيقـق منافع اقتصادية طويلة األجل فحسب، بل                 "الـنموذج املناسـب   "باعتـباره   

رباء ستساعد وسيحدث هذا يف غضون فترة زمنية قصرية ألن الكه. سـيحقق أيضـا تنمـية اجملـتمع احملـلي بصـورة عامة        
عـلى حفـز املنشـآت الصـغرية الـيت تسـتطيع أن جتّهز املنتجات احمللية مثل الكاكاو واحلليب لتصبح منتجات ذات قيمة           

 .عالية ميكنها الوصول إىل األسواق مباشرة

 الزراعية والـنجاح يولّد النجاح، ويوجد اآلن اقتراح لليونيدو لتركيب مغّوز كتلة حيوية يف القرية، يستخدم النفايات                
 .احمللية من أجل انتاج كهرباء إضافية، وكذلك لتطوير موارد القدرة املائية الوافرة يف تلك املنطقة

   
 فيما يتعلق بإدارة املوارد الصناعية ٢٠٢٠وبـدأت األعمـال التحضـريية جلـدول أعمـال االنـتاج األنظـف لعام         

 من األهداف ٧النتاج األنظف مبا يتماشى مع اهلدف     املسـتدامة وسد الثغرات بتقدمي رؤية اليونيدو ملستقبل ا        
 .وقد نوقشت هذه املسائل يف اجتماعات عقدت يف النمسا واهلند. االمنائية لأللفية

وبدعـم مـايل من ايطاليا ومرفق البيئة العاملي، حصلت اليونيدو على املوافقة على تنفيذ منهجيتها املتعلقة بنقل     
ــيا يف  ــيض املتوســط     التكنولوجــيات الســليمة بيئ ــبحر األب ــة يف احلــوض اجلــنويب مــن ال ــية الواقع ــبلدان النام .  ال

وحصـلت اليونـيدو عـلى متويـل مـن صـندوق األمـم املتحدة االستئماين لألمن البشري لتبدأ تنفيذ مشروع يف                   
بـنغالديش يسـتهدف حتسـني األمن البشري من خالل ختفيف املشاكل الصحية املتصلة بالتسمم بالزرنيخ من                

 .ر مياه جوفية ملوثةمصاد

  إىل ٢ودعــا امللــتقى العــاملي للتكنولوجــيا االحيائــية الــذي عقــد يف مديــنة كونسبســيون بشــيلي يف الفــترة مــن  
مـارس إىل تكويـن منـتدى ألصحاب املصلحة املتعددين، باالضافة إىل إنشاء شبكة معلومات وقاعدة                / آذار ٥

 .بيانات للتكنولوجيا االحيائية
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 يج الصناعي والتكنولوجيا                الترو  -دال 
 

وهي تشمل  . اسـتهلّت مـبادرات جديـدة يف ميدان ترويج االستثمار لوضع صكوك مالية لالستثمار الصناعي              
خمططـا جتريبـيا لضـمان رؤوس األمـوال املسـتثمرة يف مجهوريـة تنـزانـيا املـتحدة من أجل التوسع يف املنطقة يف                         

قـدرة التنافسية للقطاع الفرعي وتطورها استنادا إىل االستثمار  هنايـة املطـاف، ومـبادرة بشـأن معـيار لقـياس ال           
وقـام املركـز اآلسـيوي األفـريقي لـترويج االسـتثمار والتكنولوجيا بتنظيم حلقات دراسية يف       . األجـنيب املباشـر   

وجـرى تشجيع  .  اجـتماعا ثنائـيا  ٥٠ مشـارك وعقـدت مـا يقـرب مـن        ٣٠٠مثـاين مـدن آسـيوية ضـمت حنـو           
 .ستقصائية األفريقية لالستثمار األجنيب املباشر يف مخس عواصم أفريقيةإجراء الدراسة اال

وقّدمـت مسـاعدة النشـاء ثالثـة جمّمعـات تكنولوجـية يف البحرين ومجهورية ايران االسالمية والكويت، بينما               
 ٥٧أنشـئت ثالثـة مصـافق جديدة للتعاقد من الباطن والشراكة، وبذلك يكون عددها االمجايل قد وصل إىل                    

 .مصفقا يف كل أحناء العامل

وحتّسبا ألي فشل يف األعمال ينجم عن عدم كفاية اإلعداد للمشاريع وتقييمها، تنفّد اليونيدو برامج تدريبية يف 
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية لتطوير وتعزيز قدراا الوطنية يف إعداد وتقييم مشاريع       

وقد أظهرت مؤسسات ومنظمات . ، مت نشـر جمموعـة مـترابطة مـن املواد التعليمية      ٢٠٠٤يف عـام    و. االسـتثمار 
عديـدة اهـتماما شـديدا ـذه املواد، كما إن وفد املفوضية األوروبية لدى أوكرانيا ومولدوفا وبيالروس ضّمنها          

 منوذجان جديدان للتدريب، كما نشر. لتنمـية األعمـال التجارية اخلاصة  " حصـاد املعـرفة  "يف بـرناجمه احلاسـويب     
 .أحدمها عن املشاريع املشتركة والشراكات االستراتيجية، واآلخر عن عمليات نقل التكنولوجيا

ومت تعزيــز وتوســيع نطــاق بــرنامج القــدرات الــتجارية، جبعــل الــتعاون الــتقين عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي ودون 
ويف إطار التعاون مع منظمة التجارة العاملية  . وليةاإلقلـيمي مسـة أساسـية يف تشـجيع الوصـول إىل األسواق الد             

وقــدم فــريق . عقــدت حلقــات دراســية أولــية حــول االســتجابة خلطــة الدوحــة للتنمــية يف تســعة بلــدان نامــية   
اليونــيدو االستشــاري غــري الــرمسي املعــين ببــناء القــدرات الــتجارية مشــورة فنــية مــن أجــل اجتــاه الــربنامج يف     

ومت تشــكيل شــراكات اســتراتيجية مــن خــالل إبــرام  . أهــداف خطــة الدوحــة للتنمــيةاملســتقبل، بادماجــه مــع 
مذكـرات تفـاهم مـع احملفـل الـتعاوين الـدويل بشـأن اعـتماد املختـربات واحملفـل الدويل العتماد هيئات إصدار                    

 .شهادات النوعية، كجزء من تقييم االمتثال

ها دولـيا، وذلـك يف االحتـاد االقتصادي والنقدي        وجـرى انشـاء أو حتسـني خمتـربات للقـياس واالختـبار العـتماد              
لغـرب أفريقـيا، ومـنطقة أمـريكا الوسـطى، ومـنطقة رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي باالضافة إىل مجهورية                 

ويف الوقت نفسه، مت تطوير القدرات الوطنية لتلك . الو الدميقراطية الشعبية وسري النكا وفييت نام وكمبوديا    
 ونظــام حتلــيل ISO 14000 وISO 9000 اعــتمادها وفقــا ملتطلــبات جمموعــيت املعــايري القياســية  الــبلدان مــن أجــل

واسـتهل مشـروع جتريبـي يف مصــر لعرض مسأليت امكانية التعقّب واألمان   . املخاطـر ومواضـع الضـبط احلـرجة      
ية الوطنية للبلدان من    وتواصل برامج مماثلة تطوير وحتسني القدرات املؤسس      . فـيما يتصل بالوصول إىل األسواق     

 .أجل صوغ املعايري ونشرها يف املنطقة وأيضا لكي تصبح مشاِركة نشطة يف العملية الدولية لتطوير املعايري

ولتحسـني االنتاجـية والنوعـية، سـاعد بــرنامج بـناء القـدرات الـتجارية عــلى تطويـر القـدرات الوطنـية العــادة           
وشاركت اليونيدو بنشاط يف االجتماعات  . ومصـــر واملغـرب   هـيكلة املنشـآت وحتسـينها يف تونـس واجلزائـر            

املشـتركة بـني الوكـاالت لتيســري الـتجارة ويف املناسـبات الــيت عقدـا مـنظمة الــتجارة العاملـية بشـأن احلواجــز          
التقنـية الـيت تعـترض الـتجارة والـتدابري الصـحية وتدابـري الصحة النباتية، ويف اجتماعات احملفل التعاوين الدويل            
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شـأن اعـتماد املختربات واحملفل الدويل العتماد هيئات إصدار شهادات النوعية، وكذلك يف الشراكة العاملية          ب
 .من أجل تيسري التجارة والنقل

وهـناك مشـروعان كـبريان بـدأ تشـغيلهما، أحدمهـا مـن أجـل أفغانستان ميولــه البنك الدويل مع مكتب األمم                     
لة املنفّذة ويستهدف استحداث قدرات يف جماالت النوعية، واملعايري، املـتحدة خلدمـات املشاريع بوصفه الوكا   

ويعترب استحداث بنية  . والقـياس، واالختـبارات إىل جانـب معاجلـة مسـأليت األمان ومحاية املستهلكني اهلامتني              
ارك حتتـية جـيدة النوعـية مسـامهة يف حتقـيق األهداف املتصلة بالتجارة يف مشروع البنك الدويل لتحديث اجلم       

ويف باكستان، تعاونت املنظمة . وتيسـري الـتجارة يف حـاالت الطـوارئ ويف خفـض املخاطـر الصحية للسكان           
 ماليني يورو لتقدمي مساعدة تقنية ٥يف منـوذج للـتعاون املـتعدد الوكـاالت، ممـّول مـن االحتـاد األورويب مبـبلغ                  

رو يركّـز على املعايري واعتماد شهادات      ملـيون يـو    ٢,٥وتقـوم اليونـيدو بتنفـيذ مكـّون مبـبلغ           . بشـأن الـتجارة   
النوعـية، إىل جانـب مكـّون ثـان يـنفذه مركـز الـتجارة الدولية بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية واألونكتاد                       

واسـتكمل بـرنامج لدعـم النوعية يف بنغالديش ونيبال من أجل متويله عن         . واملـنظمة العاملـية للملكـية الفكـرية       
 .وبية، بينما جرى اعداد عدد من املشاريع اجلديدة يف مناطق خمتلفة من أجل متويلهاطريق املفوضية األور

   
 بناء القدرة التجارية يف سري النكا

 
بيد أن العوملة والطابع التحّرري يف . اسـتفاد اقتصـاد سري النكا من النشاط اجلريء يف التصدير خالل العقود املاضية          

ب مـن سـري النكـا أن تصبح أكثر قدرة على التنافس لكي حتافظ على مركزها         الـتجارة أثـارا حتديـات جديـدة تتطلـ         
وهـذه العملـية تشـمل مواجهـة مطالـب صـارمة على حنو متزايد لالمتثال للمعايري التقنية            . الـتجاري يف السـوق العاملـية      

 .ومتطلبات الصحة واألمان واللوائح اليت تضعها األسواق املستوردة
كامل لسـري النكـا، واعتمادا على منحة كبرية من النرويج، تساعد اليونيدو البلد على معاجلة    ويف إطـار الـربنامج املـت      

وبوجـه أكثر حتديدا، فإن مكّون الربنامج اخلاص بالنوعية وتوحيد املواصفات والقياس يستهدف تعزيز      . هـذه القضـايا   
ية على أساس معياري املنظمة الدولية القـدرات مـع تركـيز خـاص عـلى التصـديق عـلى نظم النوعية ونظم اإلدارة البيئ                  

ــي   ــيد القياســـ ــية    ISO 14000 وISO 9000للتوحـــ ــبارات الكيميائـــ ــا لالختـــ ــترف ـــ ــربات معـــ ــتحداث خمتـــ ، واســـ
 .وامليكروبيولوجية

 :، أُحرزت نتائج مهّمة١٩٩٩ومنذ إنشاء الربنامج يف عام 
 تعزيز قاعدة املعدات خلمسة خمتربات لالختبار؛ ●
اسـية للنوعية تشمل خمتربين كيميائيني معترف ما دوليا، وخمتربين معترف ما دوليا لالختبارات           إنشـاء بنـية أس     ●

 امليكروبيولوجية، وخمتربا للنسيج معترفا به دوليا؛
 ؛ISO 14000إنشاء قدرات وبنية أساسية لنظام اإلدارة البيئية على أساس املعيار  ●
 مـن هذه املنشآت  ١٠ مبتطلـبات وفوائـد نظـام اإلدارة البيئـية؛ واختـيار          منشـأة حملـية فـيما يـتعلق        ٢٥اثـارة وعـي      ●

؛ وإجـراء ISO 14000للمشـاركة يف مشـروع جتريـبـي إلقامــة وتنفـيـذ نظــام كـامل لـإلدارة البيئـية وفقـا للمعيـار                  
 عملية تصديق خلمسة شركات جتريبية إضافية وحصول هذه الشركات على االعتراف الالزم؛

 كز وطين لإلنتاج األنظف؛إنشاء مر ●
 .إنشاء خمترب معترف به للقياس ●

وقـد أصـبحت سـري النكا اآلن، بفضل تدخالت اليونيدو املذكورة آنفا، جمّهزة بشكل جيد بقطاع صناعي مستدام               
 .من الناحية البيئية، مع إمكانية الوصول إىل مرافق اختبار مقبولة دوليا
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ونيدو تلبية احتياجات البلدان النامية حلفز عملية نشر التكنولوجيا وتعزيز        ويف مـيدان التكنولوجـيا، تواصل الي      
الـتعاون اإلقلـيمي والـدويل مـن خـالل حتسـني التكنولوجـيا يف قطاعـات خمـتارة مـن الصناعات ومشاريع بناء                        

لدولية واسـتمرت اجلهـود أيضـا لـتعزيز الـروابط بني شبكة اليونيدو واملراكز التكنولوجية ا         . القـدرات الوطنـية   
 .التابعة لليونيدو واملؤسسات والوكاالت األخرى املتعاونة معها

وبدعـم مـن اهلـند، وضـعت اليونـيدو بـرامج قطـرية ألفغانسـتان والسـودان وموزامبـيق يف جمـال بـناء القدرات               
 أجل ونقـل التكنولوجـيا اجلديـدة واجملـّربة لتصـنيع مـواد بـناء مـتوافقة مع البيئة وكفؤة يف استخدام الطاقة من                  

 .بناء مساكن منخفضة التكلفة

ومـن األحـداث الكـربى املتصـلة مبـبادرة اليونـيدو بشأن االستبصار التكنولوجي معرض تكنولوجيا للمستقبل        
 ١٠٠الـذي أقـيم يف الـربازيل باعتـباره مكّونـا مـن مكونات مؤمتر األونكتاد احلاي عشر، والذي حضره حنو                    

ن املعامل البارزة األخرى للمبادرة وضع برنامج التعليم عن بعد     وم.  بلدا ١٥ مشارك من    ٢٠٠شركة دولية و  
ــناء   . بشــأن االستبصــار التكــنولوجي يف مركــز التعلــيم عــن بعــد األوكــراين     ــية لب كمــا نظمــت دورات تدريب

وبلغاريا وتركيا واجلمهورية التشيكية، حضرها أكثر   ) االحتاد الروسي (القـدرات يف أوكرانيا وباشكورتوزان      
وأعيد توجيه مبادرة االستبصار التكنولوجي من أجل أمريكا الالتينية .  بلـدا ٢٥ مشـاركا مـن حنـو    ٢٥٠مـن   

 .حنو تشجيع سالسل االنتاج
   

   االتفاقات البيئية املتعددة األطراف               -هاء  
 

 مشروعا جديدا يف إطار بروتوكول مونتريال إىل اليونيدو       ٤٤، متـت املوافقـة عـلى إسناد تنفيذ          ٢٠٠٤يف عـام    
وقد متت .  مليون دوالر وتكاليف الدعم١,٥ ملـيون دوالر، مبـا يف ذلـك الوحـدة األساسـية مببلغ        ٣٧,٧مبـبلغ   

 لكل من ٢ لكل من اجلزائــر والبوسنـة واهلرسك؛ و٢:  مشـروعا مـن املشـاريع القائمـة بذاا         ٢٣املوافقـة عـلى     
 لكل من اندونيسيا   ٢ر ومصر؛ و   لكـل مـن جورجـيا وكوبـا وكـوت ديفـوا            ٢الـربازيل والصـني والكـامريون؛ و      
 لكـل مـن رومانـيا ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية سـابقا، وصـربيا واجلبل                ٣ومجهوريـــة ايـران االسـالمية؛ و      

وقد ووفق أيضا على مشاريع متعددة السنوات لنيجرييا من أجل التخلص       . األسود وعمان واملغرب واملكسيك   
وزون يف قطـاع املذيـبات، وللصـني مـن أجـل خطة للتخلص تدرجييا من             الـتام تدرجيـيا مـن املـواد املسـتنفدة لـأل           

اسـتخدام الكلوروفلوروكـربونات يف قطـاع خدمـة نظـم التـربيد، وللسـودان مـن أجـل اخلطـة الوطنية للتخلص                     
وربـاعي كلوريـد الكـربون، ولكـل مـن األرجنتني وصربيا واجلبل األسود         /تدرجيـيا مـن الكلوروفلوروكـربونات     

ومتت املوافقة . ملكسـيك مـن أجـل خططهـا الوطنـية للـتخلص تدرجيـيا مـن الكلوروفلوروكربونات               وفـنـزويال وا  
وقـد جـرت املوافقـة كذلـك على مشروع إلندونيسيا           . كذلـك عـلى مشـروع لكـل مـن كوبـا وكـوت ديفـوار               

 .للتخلص هنائيا من املواد املستنفدة لألوزون يف قطاع املذيبات

اجلزائر خلطة تتعلق : ة ملشاريع متعددة السنوات معتمدة لصاحل    شرائح خمصصات اضافي   ١٠وجـرى ختصـيص     
بــادارة نظــم التــربيد؛ والبوســنة واهلرســك لــلخطة الوطنــية للــتخلص تدرجيــيا مــن املــواد املســتنفدة لــألوزون؛    
والصـني لـنفش التـبغ؛ وكرواتـيا لـلخطة النهائـية إلدارة عملـية التخلص تدرجييا من املواد املستنفدة لألوزون؛                 

ــا الشـــــعبية الدميقراطـــــية إلغـــــالق مجـــــيع مـــــرافق إنـــــتاج الكلوروفلوروكـــــربون  ومج  ١١-هوريـــــة كوريـــ
ــربونات؛      ١٢-والكلوروفلوروكــربون ــتاج الكلوروفلوروك ــرافق إن ــربيد؛ واملكســيك إلغــالق م  ولقطــاع الت
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 لتنفيذ واملغـرب للـتخلّص الـتدرجيي مـن ميثـيل الـربوميد املستخدم لتبخري التربة يف إنتاج الطماطم؛ وباكستان       
 .خطة تصريف غازات نظم التربيد والتخلص التدرجيي من رباعي كلوريد الكربون

ويف إطـار تغـّير املـناخ، متـت املوافقة على مشروع جديد لبناء القدرات مبوجب آلية التنمية األنظف من أجل                 
 شراكات مع جـنوب أفريقـيا وفييـت نـام واملكسـيك لتشجيع إجراء ختفيضات فعالة يف االنبعاثات من خالل          

ومت استكمال ونشر دراسة عن املزايا االقتصادية لربوتوكول كيوتو يف        . قطـاعي األعمال والصناعة يف النمسا     
، ومؤمتــر األمــم املــتحدة )اليونديــب(وواصــلت اليونــيدو العمــل مــع بــرنامج األمــم املــتحدة االمنــائي  . نــيجرييا

ية العاملي من أجل التنمية املستدامة، وشركاء القطاع ، وجملـس األعمـال التجار     )األونكـتاد (للـتجارة والتنمـية     
اخلـاص فـيما يـتعلق باملـرحلة الثانـية مـن مشـروع مشـترك بـني الوكـاالت لبناء القدرات آللية التنمية األنظف                    

ويف فيينا، نظمت اليونيدو ومبادرة     . باسـتخدام مكـّون اليونـيدو الذي يركّز على ختفيف االنبعاثات الصناعية           
يا املناخـية احللقـة الدراسـية الثانـية بشـأن نشـر التكنولوجـيا يف أوروبا الوسطى والشرقية اليت تركز             التكنولوجـ 

 .على الكفاءة يف استخدام الطاقة يف سياق اتفاقية املناخ

 بلـدا عـن اهـتمامها بتطوير خططها الوطنية اخلاصة بالتنفيذ           ٥٠، أعـرب مـا يقـرب مـن          ٢٠٠٤وحبلـول عـام     
ومن هذه البلدان توغو . هومل بشـأن امللّوثـات العضـوية الثابـتة، وبالـتعاون مـع اليونـيدو       مبقتضـى اتفاقـية اسـتك    

 .وجيبويت، وساو تومي وبرنسيبـي، وسيشيل، والصني، ونيجرييا، واهلند

 بلدا يف سائر أحناء ٣٩ مشـروعا ملـرفق البيـئة العـاملي لـلملّوثات العضوية الثابتة يف           ٤٢وقـد صـاغت اليونـيدو       
وتقديرا هلذه احلافظة الكبرية، مت إبرام مذكرة تفاهم يف .  دوالرا٢٣ ٣٧٥ ٦٨٣انـية امجالية قدرها    العـامل مبيز  

 .يوليه بني اليونيدو وأمانة مرفق البيئة العاملي متنح اليونيدو الفرصة للوصول املباشر إىل موارد املرفق/متوز
   

 املنشآت الصغرية واملتوسطة              -واو  
 

ة واالبـتكارية مسامهة اليونيدو يف حتقيق التنمية املستدامة للقطاع اخلاص يف البلدان      حـّددت األنشـطة التقلـيدي     
ولتحقـيق االسـتفادة املثلى من أثر ذلك، مت استكشاف امكانيات التآزر مع أنشطة ميادين التخصص         . النامـية 

نفيذ الكامل وقـد جـرى تشـديد مستمر على ضرورة وضع استراتيجية اليونيدو املؤسسية موضع الت         . األخـرى 
وبذلت جهود خاصة لتمهيد السبيل لتنفيذ . ومواصـلة تعزيز الروابط الرباجمية مع استراتيجيات احلد من الفقر     

 .اتفاق إطاري جديد بني اليونيدو واليونديب بشأن تنمية القطاع اخلاص

 : فيما يلي٢٠٠٤وقد متثلت أبرز عناصر ذلك األثر يف عام 
  
 صة باألعمال التجاريةخدمات املعلومات اخلا   ●
 

كان إنشاء شبكة أوغندا للمعلومات اخلاصة باألعمال التجارية يف كمباال اهلدف الرئيسي ملشروع يرمي إىل                
ــنمو        ــيات ال ــتجارية مــن أجــل دعــم امكان تقــدمي خدمــات معلومــات وحلــول ذات قــيمة مضــافة لألعمــال ال

بدأت هذه الشبكة تسترد تكاليفها التشغيلية وبعـد مضـي عـامني،    . للمنشـآت الصـغرية واملتوسـطة يف أوغـندا     
وقد . مـن خـالل تقـدمي اخلدمـات والتدريـب يف جمـال تكنولوجـيا املعلومـات إىل املنشـآت الصغرية واملتوسطة          

أدت هــذه النــتائج املســتدامة إىل جــذب أمــوال املــاحنني لــتعزيز خدمــات الشــبكة ونشــرها يف مــناطق خــارج    
 .العاصمة
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 ريع الريفية والنسائيةتنمية تنظيم املشا   ●
 

اسـتفادت الفئات املستهدفة من منظِّمات املشاريع يف املناطق الريفية النائية من املقاطعات الشمالية يف املغرب      
. مـن الدعم الذي ساعدهن على حتقيق قدر من االستقالل الذايت االقتصادي واملسامهة يف ختفيف وطأة الفقر              

ية إىل حتسـني منـتجان الـيت كانـت بالكـاد تكفـي احتياجات أسرهن،       وأدى حتديـث طـرائق التجهـيز التقلـيد        
ويف مناطق الالجئني يف غينيا، أدت برامج تنظيم املشاريع       . حبيـث أصـبحت اآلن تليب املعايري الالزمة للتصدير        

 الدخل والتدريـب الـتقين إىل حتسـني إنتاجـية األنشطة االقتصادية املتناهية الصغر يف الريف، مما حقق زيادة يف           
وأدى اإلنشــاء املــزمع ملراكــز إنــتاج جمتمعــية يف املــناطق املــنكوبة إىل اثــارة اهــتمام املــاحنني . ويف فــرص العمــل

 .احملتملني
  
 تطوير جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة   ●
 

شطة إىل بعـد أن حتققـت نـتائج مقـنعة يف الـبلدان الـيت طُـبق فـيها ألول مـرة هنـج احتـاد املصدرين، امتدت األن            
 .األردن وأوروغواي ولبنان

وكانـت أنشـطة البحث املنبنية على العمل املنجز يف جتّمعني هنديني فيما يتعلق بالصلة القائمة بني التجمعات               
ويف املـرحلة الثانـية من هذا التعاون املواضيعي، يتوخى التركيز         . الصـناعية والفقـر موضـوع دراسـة مت نشـرها          

وقــد أدت الــدورة . ت الصــناعية واســتراتيجيات املســؤولية االجتماعــية املؤسســية عــلى العالقــة بــني الــتجمعا 
التدريبـية العاملـية األوىل حـول تنمـية جتمعـات املنشـآت الصغرية واملتوسطة، اليت نظمت باالشتراك مع منظمة           

 .العمل الدولية، إىل توليد اهتمام يكفي لضمان استمرار تلك املبادرة يف السنوات املقبلة
  
 الشراكات التجارية   ●
 

بعـد أن أمكـن للمؤسسـات الـتجارية اليت اشتركت يف املرحلة األوىل من برنامج الشراكات التجارية لصناعة         
مكّونـات السـيارات أن تستفيد من حتسني النوعية، واستحداث منتجات أكثر قدرة على املنافسة، فضال عن              

نـية من الربنامج ملساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة على  زيـادة كفـاءة عملـية االنـتاج، اسـتهلت املـرحلة الثا        
التصـدي لـتحديات دخـول سالسل التوريد الوطنية والعاملية كشركاء يعّول عليهم وحيققون أرباحا للشركاء             

 شركة ١٠٠وتقديـرا هلـذه االجنـازات املسـتمرة ستوسـع اآلن مـزايا الشـراكات الـتجارية لتشـمل                  . الـتجاريني 
ويتوخى أن يتم  . لتزام بتحقيق نتائج مستدامة تستمر إىل ما بعد انتهاء فترة عمل املشروع           أخـرى مستعدة لال   

 .على املدى األطول توسيع نطاق املشروع إىل قطاعات أخرى

وتعـّبر منشـورات هـذا العـام عن االجتاهات احلالية يف تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة، دف رفع مستوى                   
الـتجمعات الصناعية واحلد من الفقر، دراسة  : "ة للتركـيز كمـا يتجـلى يف منشـوري         الوعـي باجملـاالت اجلديـد     

منشور " (استقصائية حول املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االتفاق العاملي والشراكات املتعلقة بتنمية املنشآت          
 وجــدول أعمــال املسـؤولية االجتماعــية املؤسسـية  "و ) مشـترك بــني بـرنامج األمــم املـتحدة االمنــائي واليونــيدو   

 .١٣نشر كورقة عمل رقم " التنمية
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 دخل أفضل للمرأة الريفية يف فييت نام

 
كانـت السيدة فو يت موي وأسرا املؤلفة من سبعة أفراد تكسب رزقها عن طريق صنع ورق األرز وبيعه يف آي نغيا             

لزراعة، وبالتايل اعتمدت يف توفري وحبكـم أهنـا مـن مـنظِّمات املشـاريع، مل حتصـل عـلى أرض ل         . يف مقاطعـة داي لـوك     
وكانـت األربـاح من ورق األرز ضئيلة، كما كانت املبيعات قليلة   . رزق أسـرا عـلى إيـراد مـا تبـيعه مـن ورق األرز        

مل يكن لدينا حىت أرز . إعـتدت أن أغلـق حمـلي بعـد الفيضـان ألنـه مل يكـن هـناك مـن يريد منتجايت          .  "وغـري مسـتقرة   
 ."ارلنأكله يف موسم األمط

حققوا "، عـندما انضـمت السـيدة مـوي إىل السلسلة التدريبية اليت عنواهنا     ٢٠٠٣أغسـطس   /وحـدث مـنعطف يف آب     
، وهـي سلسـلة مكّرسـة للتدريـب يف جمـاالت التسـويق والتكنولوجيا       "أمـواال أكـثر بأعمـالكم يف جمـال جتهـيز األغذيـة        

ونتيجة للمعارف . أجل تطوير تنظيم املشاريع لدى النساءواإلدارة املالـية، وذلـك يف إطـار بـرنامج تـابع لليونـيدو من             
وسـرعان مـا أدى ذلك إىل زيادة عدد   . الـيت اكتسـبتها، متكّنـت مـن حتسـني نوعـية ورق األرز الـذي تصـنعه وتسـوقه                   

، ٢٠٠٤نوفمــرب /وقــد ذكــرت الســيدة مــوي، أثــناء اســتعراض لألعمــال يف تشــرين الــثاين   . الــزبائن وتوســيع الســوق 
 ١٥٠ ألف وحدة من وحدات عملة فييت نام إىل ما يزيد على   ٦٠ايت اآلن إىل ثالثة أمثاهلا تقريبا من        ارتفعـت مبـيع   "

 ."وأصبحت حيايت أفضل بكثري مما كانت عليه. ألف يوميا، وازدادت األرباح باملثل
صصا عن  مستفيدة من الربنامج التدريبـي للمشروع؛ وقد روى عديد منهن ق   ٥٧٧وكانـت السـيدة موي واحدة من        

 يف املائة عن ٧٢، أبلغ ٥٧٧وجدير بالذكر أن من بني النساء املتدربات الـ      . التحسـن بعـد حضـور الـدورات التدريبية        
 يف املائـة عـن ازديـاد األربـاح، نتـيجة لتحسـني التغليف ونوعية املنتجات وخزهنا ومراعاة          ٦٧ازديـاد املبـيعات، وأبلـغ       

 .مبادئ الصحة والنظافة والسالمة
 :م نواتج املشروع ما يليومن أه

  إمرأة؛٥٧٧ برناجما تدريبيا عن تكنولوجيا األغذية والتسويق واإلدارة املالية مبشاركة ٥٦تنظيم  ●
  إمرأة؛٢٤٧ حلقات عمل عن رقاع الوسم والعالمات التجارية مبشاركة ٩تنظيم  ●
  إمرأة للمشاركة يف معارض جتارية؛٢٣توفري الدعم لـ ●
 إمــرأة يف إطــار خمطــط للــتأجري الشــرائي التجريــبـي تــابع       ٤٤ول إىل اآلالت ومعــدات اإلنــتاج لـــ  تيســري الوصــ  ●

 للمشروع؛
  إمرأة؛٢١٧ترتيب قروض لـ ●
  عضوة؛٦١٧ جمموعة من جمموعات املساعدة الذاتية، حافظت على األنشطة لـ٢٣تنظيم  ●
 جمموعات من املواد ٧جتهيز األغذية، وصوغ  مدربـة عـلى كيفـية تدريـب مـنظِّمات املشـاريع عـلى                ٦٠تدريـب    ●

 التدريبية؛
 حتقيق حتسن ملحوظ يف املساواة بني اجلنسني، وزيادة الثقة يف النساء، وحتسني توزيع العمل يف األسر؛ ●
 .إنعاش األنشطة االقتصادية يف قريتني ●
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 رابعاً
 البعد اإلقليمي

 

يدانـية فـيما يـتعلق بدعـم هنـج إقلـيمي متسـق خلدمات اليونيدو           بإلقـاء نظـرة فاحصـة عـلى شـبكة العملـيات امل            
وكفالـة تلبـية احتـياجات البلدان على حنو فّعال، ركّزت املنظمة اهتمامها على تعزيز وضعها كعضو مشارك                  

ويف جهودهــا الرامــية إىل دعــم صــوغ الــربامج املــتكاملة، . مشــاركة كاملــة يف التنســيق عــلى الصــعيد املــيداين
عاون مـع مؤسسـات أخـرى، وتشـجيع أنشـطة احملفـل العـاملي، شـرعت اليونـيدو يف مشـروع كبري               وتعزيـز الـت   

إلقامـة حتالف أوثق مع اليونديب على مستوى صوغ وتنفيذ برامج مشتركة باإلضافة إىل إحراز تقدم صوب          
أجنع من  تلبـية احلاجـة إىل التوّسـع، وحتديـث حضـورها املـيداين يف نفس الوقت لضمان حتقيق اتساق أفضل و                    

ويف ذلـك السـياق، اسـتحدث منـوذج جديـد للحضـور املـيداين يتمـثل يف فـتح مكاتب فرعية              . حيـث الـتكلفة   
 .لليونيدو داخل مقار اليونديب

واسـتمر حتقـيق املـزيد مـن الالمركـزية يف الصـالحيات لفـائدة املكاتـب امليدانـية بغـية حتقـيق التآزر يف الربامج                 
واســتمر توطــيد دور املكاتــب . د خــالل صــوغ وتنفــيذ الــربامج واملشــاريعاإلقليمــية وحتســني التنســيق والرصــ

اإلقليمـية مـن خالل زيادة الصالحيات املفوضة إليها واليت تتيح هلا فرصة احلصول على نظرة أمشل للخدمات    
 .اليت تقّدم إىل الدول األعضاء

ان منـوا حبسـب املناطق ومن حيث       وتـربز األقسـام التالـية مـنجزات خمـتارة ألنشـطة اليونـيدو لصـاحل أقـل الـبلد                   
 .التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

   
   أقل البلدان منوا-ألف

 
ــوا     ــل من ــبلدان األق ــيمور  ٥٠أصــبح عــدد ال ــد إضــافة ت ــدا بع ــام  - بل ــتعلق   . ٢٠٠٣ليشــيت يف ع ــيما ي ــه ف إال أن

أس األخضر وملديف   باالسـتعراض الثالثسـنوي لقائمـة هذه البلدان، أوصت جلنة السياسة اإلمنائية خبروج الر             
واستنادا إىل تقرير تلك . ٢٠٠٦كما خلصت إىل أن ساموا مؤهلة للخروج يف عام    . مـن فئة أقل البلدان منوا     

اللجــنة، ســيتقدم اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي بتوصــية بذلــك إىل الــدورة الســتني للجمعــية العامــة لألمــم   
 .ل البلدان منوااملتحدة، املسؤولة عن القرار النهائي بشأن قائمة أق

وتظـل أقـل الـبلدان منـوا مـن أهـم جمـاالت التركـيز ألعمال اليونيدو، امتثاال خلطة األعمال، اليت عززها املؤمتر               
العـام لليونـيدو بالقـرار الـذي اعـتمدته دورتـه العاشـرة بشـأن دور اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية           

 .بأقل البلدان منواومؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين 

وعـالوة على ذلك، جرت مناقشة بشأن مبادرات تعزيز القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منوا ويف أفريقيا يف         
يونــيه مبناســبة اجــتماعات اجلــزء /مـائدة إفطــار وزاريــة مســتديرة استضــافتها اليونــيدو يف نــيويورك يف حزيــران 

اعي، أكد املشاركون خالهلا على احلاجة إىل أن تركّز اليونيدو  الرفيع املستوى يف اجمللس االقتصادي واالجتم     
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بـراجمها ومشـاريعها عـلى أقـل الـبلدان منـوا بغـية التغلـب عـلى املعوقـات املوجـودة يف جمـاالت معيـنة من بينها                    
 يعــّول املـوارد املالــية؛ واملــوارد البشـرية املاهــرة واملدربــة؛ والتكنولوجـيا والبنــية التحتــية؛ ومصـادر الطاقــة الــيت    

 .عليها

بــناء ( بصــورة رئيســية عــلى االلــتزام الــرابع ٢٠٠٤وقــد تركــزت أنشــطة اليونــيدو ألقــل الــبلدان منــوا يف عــام  
من ) تعزيز دور التجارة والتنمية   (، وااللتزام اخلامس    )القـدرات اإلنتاجـية جلعل التعومل جمديا ألقل البلدان منوا         

 وجيري تناول شىت أبعاد هذين االلتزامني من خالل أنشطة      .بـرنامج عمـل بروكسـل لصـاحل أقـل الـبلدان منـوا             
 .اليونيدو الربناجمية القائمة أساسا على النهج املتكامل

وتــتركّز الــربامج املــتكاملة يف أقــل الــبلدان منــوا أساســا عــلى ختفــيف وطــأة الفقــر مــن خــالل تنمــية القــدرات   
.  مـن أجـل تقلـيل االعـتماد عـلى السلع األساسية     اإلنتاجـية يف قطـاعي الصـناعة الزراعـية والصـناعة التحويلـية          

ويتضـمن ذلـك تشـجيع املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة، ورفـع مسـتوى القـدرات التنافسـية، وحتفـيز االبتكار،                 
 .وبناء القدرات التجارية، واالستثمار، وزيادة مستويات الدخل من خالل عملية التصنيع

 منها يف أقل ١٨ برناجما، جيري حاليا تنفيذ    ٥٥ليت يبلغ جمموعها    ومـن بـني بـرامج اليونـيدو املتكاملة اجلارية ا          
ــية  ــبلدان منــوا التال ــة الو     : ال ــيا املــتحدة، مجهوري ــة تنـزان ــنا فاســو، بورونــدي، مجهوري ــتريا، أوغــندا، بوركي اري

 الدميقراطــية الشــعبية، جيــبويت، روانــدا، الســنغال، ســرياليون، الســودان، غينــيا، مــايل، مدغشــقر، موزامبــيق،   
، )يف فترة ما بعد النـزاع(وجيـري حاليا استكمال ستة برامج أخرى لصاحل أفغانستان          . النـيجر، نيـبال، الـيمن     

 .وتوغو) يف فترة ما بعد النـزاع(ليشيت -، وتيمور)يف فترة ما بعد النـزاع(وأنغوال وبنغالديش هاييت 

احل أقل البلدان منوا ضمن الربامج اليت ومـن دواعـي الفخـر لليونـيدو أن تـدرج عـددا مـن الربامج املتكاملة لص             
وهـي تشـمل بـرامج ميكن حشد متويل كبري هلا وتنفّذ لصاحل اثيوبيا وأوغندا وبوركينا           . سـجلت جناحـا كـبريا     

وعـالوة على ذلك، دخلت  . فاسـو وتنـزانـيا ومجهوريـة الو الدميقراطـية الشـعبية والسـنغال ومـايل وموزامبـيق                
الصناعة (اآلن املرحلة الثانية، مع مزيد من التركيز على عدد أقل من القطاعات الـربامج اخلاصة بتلك البلدان     

والواقـع أن الصـناعة الزراعـية وصناعة املنسوجات         . مـن أجـل حتقـيق نـتائج رفـيعة املسـتوى           ) الزراعـية أساسـا   
 .واملالبس تتيحان ألقل البلدان منوا فرصا جيدة لتخفيف وطأة الفقر

اصـة بـالقدرات اإلنتاجية األفريقية، أصبحت توجد اآلن أداة هامة للتعاون لصاحل أقل          ومـنذ اعـتماد املـبادرة اخل      
وقـد قامـت اليونـيدو بوضـع هذه املبادرة بالتعاون مع وزراء الصناعة األفريقيني، والقطاع اخلاص            . الـبلدان منـوا   

، ومتت املوافقة عليها )نيباد(قيا األفـريقي، واجلماعـات االقتصادية األفريقية، وأمانة الشراكة اجلديدة لتنمية أفري          
 .يوليه من جانب رؤساء الدول األفريقيني باعتبارها مكّون نيباد للتنمية الصناعية املستدامة/يف متوز

نوفمرب يف /وقـد أصـبحت املـبادرة اخلاصـة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية نافذة املفعول اعتبارا من تشرين الثاين           
ومت .  مـن أقـل الـبلدان منوا   ١٢ بلـدا، مـنها   ١٥رب أفريقـيا، وهـي مجاعـة تضـم     اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـ     

وسوف يتم  . صوغ خطط عمل قطاعية لسالسل تطور القيمة املتعلقة بتجهيز األغذية واملنسوجات واملالبس           
تلك تدرجيــيا ربــط بــرامج اليونــيدو املــتكاملة وبــراجمها اإلقليمــية الــيت جيــري تنفــيذها حالــيا بــنطاقها الكــامل بــ 

املـبادرة، ممـا سـيتيح أيضا إمكانية التعاون فيما بني املناطق األفريقية دون اإلقليمية وبني املناطق دون االقليمية               
 .والتكّتالت االقتصادية يف آسيا وأمريكا الالتينية

ومـن أجنـح الـربامج يف غـرب أفريقـيا بـرنامج حتسـني النوعـية الـذي يشـارك فـيه االحتـاد االقتصـادي والنقدي                       
لغـرب أفريقـيا واالحتـاد األورويب واليونـيدو لصـاحل الـبلدان الثمانـية األعضـاء يف االحتـاد االقتصـادي والنقدي                 



 ٢٠٠٤تقرير اليونيدو السنوي 
 

29 

 إجراء تستهدف  ٦٠، والذي يشتمل على جمموعة واسعة من        )سبعة منهم من أقل البلدان منوا     (لغرب أفريقيا   
لقــيمة االمجالــية للــتمويل املقــدم مــن االحتــاد  وتــبلغ حالــيا ا. تطويــر النوعــية املتصــلة بالبنــية التحتــية والقــدرات 

).  ملــيون يــورو٨,٢كــان الــتمويل الــبدئي ( ملــيون يــورو ١٢األورويب هلــذا الــربنامج الــذي تــنفّذه اليونــيدو  
وتقـدم اليونـيدو املساعدة التقنية من أجل مجلة أمور من ضمنها حتقيق اعتماد هيئات اصدار شهادات النوعية        

 منشأة يف املنطقة ٧٠وباملـثل، يـتقدم العمـل فيما يتصل باعتماد الشهادات اليت تصدرها          .  خمتـربا حتليلـيا    ٢٤لــ 
وجيري إحراز تقدم  .  خمتربا ٤٦وقد مت بالفعل تركيب املعدات وتقدمي التدريب لرفع مستوى          . دون اإلقليمـية  

اء ثالثــة هــياكل كــبري يف اســتحداث اهلــياكل املطلوبــة لتحقــيق تعــاون وتكــامل اقليمــيني فّعــالني، يشــمل انشــ  
أمانــة معنـية باعــتماد هيــئات  : إقليمـية دائمــة يف إطـار جلــنة االحتـاد االقتصــادي والــنقدي لغـرب أفريقــيا وهـي     

وستتوىل . اصـدار شـهادات النوعية؛ وأمانة للمواصفات وشهادات النوعية وحتسينها؛ وأمانة لتوحيد املقاييس            
 .هذه اهلياكل أنشطة الربنامج وتكفل استدامته

م اليونـيدو أيضـا، باالشـتراك مع االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، بصوغ برنامج دون اقليمي                 وتقـو 
. إلعـادة هـيكلة الصناعة واالرتقاء ا لكي يتسىن لبلدان ذلك االحتاد مواجهة نتائج إنشاء منطقة جتارية حرة                  

اليت تنتمي إليها مجيع (غرب أفريقيا ويـنجم هـذا عـن اتفـاق شـراكة اقتصـادية بـني اجلماعـة االقتصادية لدول              
يناير / كانون الثاين١واالحتاد األورويب، سينفّذ اعتبارا من  ) بلـدان االحتـاد االقتصـادي والنقدي لغرب أفريقيا        

 من أجل ٢٠٠١، امتثاال للمقرر الذي اختذه املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف الدوحة يف عام        ٢٠٠٨
 .لتجارية التفاق شراكة كوتونو لصاحل دول أفريقيا والكاريبـي واحمليط اهلادئمساندة املزايا ا

وسـيجري الـتفاوض مع االحتاد األورويب بشأن متويل برنامج إعادة هيكلة الصناعة واالرتقاء ا لصاحل بلدان                
ج ريــادي  تنفــيذ بــرنام٢٠٠٤االحتــاد االقتصــادي والــنقدي يف غــرب أفريقــيا، غــري أنــه بــدأ بــالفعل يف عــام    

 .لالرتقاء بالصناعة يف السنغال من خالل متويل يزيد على مليون يورو مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية

وقـد قامـت اليونـيدو، يف مجـيع أقـل الـبلدان منـوا تقريـبا، إمـا بوضـع معايري ومقاييس وانشاء مرافق اختبار أو                       
التقرير الثاين املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة يف واستشـهد بأنشـطة اليونـيدو يف جمـال تقـدمي       . بـرفع مسـتواها   

املشـترك ملـنظمة الـتجارة العاملـية ومـنظمة الـتعاون والتنمـية يف املـيدان االقتصادي بشأن املساعدة التقنية وبناء                  
والواقـع أن تدخـل اليونيدو الناجح يف سري النكا متثل يف الدراسة اإلفرادية   . القـدرات فـيما يتصـل بالـتجارة     

ولتنفـيذ منـاذج مماثلة، تقوم    . الوحـيدة الـيت استشـهد ـا يف ذلـك الـتقرير والـيت تغطـي جمـايل املعـايري والنوعـية                      
 ملــيون ٢,٥بـتمويل قــدره  (اليونـيدو حالــيا بتنفــيذ مشـروعني كــبريين يف مــنطقة دلـتا مــيكونغ دون اإلقليمــية    

ويف . هورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا ، لفائدة مج  )دوالر مقـدم مـن الوكالـة النروجيية للتعاون االمنائي         
جـنوب آسيا، يقوم مشروع مماثل متوله الوكالة النروجيية للتعاون االمنائي وتنفّذه اليونيدو بتقدمي املساعدة إىل                

كمــا تـنفّذ اليونــيدو حالــيا مشـروعا يــتعلق بدعــم النوعـية ميولـــه االحتــاد    . بـنغالديش وبوتــان وملديـف ونيــبال  
.  ملــيون يــورو يف نيــبال١,٧ ملــيون يــورو يف بــنغالديش ومشــرعا ممــاثال بــتمويل قــدره  ٧,٧ مبــبلغ األورويب

وتواجـه الـبلدان النامـية، خصوصـا أقـل البلدان منوا، صعوبات يف االمتثال التفاق احلواجز التقنية اليت تعترض          
 التجارة العاملية خطط عمل ولـدى الـبلدان املنضـمة إىل مـنظمة       . الـتجارة واتفـاق االصـحاح والصـحة النباتـية         

وذلك هو احلال يف كمبوديا، حيث تقدم اليونيدو   . حمـددة لتنفـيذ اتفـاقي احلواجز التقنية اليت تعترض التجارة          
مســاعدة لالمتــثال الكــامل للمســائل املــتعلقة باالنضــمام إىل مــنظمة الــتجارة العاملــية واملتصــلة ببــناء القــدرات  

 ). دوالر٧٠٠ ٠٠٠مقداره (قنية اليت تعترض التجارة بتمويل من النمسا الالزمة للتغلب على احلواجز الت
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ويف إطـار التعاون الريادي مع منظمة التجارة العاملية بشأن بناء القدرات التجارية، اختريت موريتانيا كواحد           
طاعي وخـالل إحـدى احللقـات الدراسية االستهاللية، حدد أصحاب املصلحة احملليون ق           . مـن الـبلدان الـرائدة     

املاشـية واملـلح باعتـبارمها مـن القطاعـات ذات األولويـة اليت حيتاج فيها حتقيق االمتثال ملتطلبات السوق احمللية         
وسيتم االضطالع باألنشطة املخططة بالتنسيق مع األنشطة اجلارية اليت         . والدولـية إىل الدعم باملساعدة التقنية     

ظمة الـتجارة العاملـية مـن أجــل تقـدمي املسـاعدة التقنـية املتصــلة       ميوهلـا ويـنفّذها املخطـط اإلطـاري املــتكامل ملـن     
وقد أعدت اليونيدو مقترحا يف هذا الصدد سيتم تقدميه للتمويل من املاحنني يف   . بالـتجارة إىل أقل البلدان منوا     

 ويشمل هذا املقترح التعاون املشترك مع الوكاالت ذات الصلة باإلطار املتكامل، وهي    . ٢٠٠٥مسـتهل عام    
أساسـا مــنظمة الـتجارة العاملــية واألونكــتاد ومركـز الــتجارة الدولــية، فضـال عــن اليونيســيف مـن أجــل تنفــيذ      

 .أنشطة تركّز على معاجلة امللح باليود

 مليون ٨,٢ ما مقداره ٢٠٠٤وقـد بلغـت قـيمة الـربامج الـيت نفّذـا اليونـيدو لصـاحل أقـل البلدان منوا يف عام             
 .ل معلومات عن إجناز الربامج واعتمادها لصاحل كل بلد من أقل البلدان منواوترد يف التذييل دا. دوالر

   
 دفع قوي لصيادي السمك يف جيبويت

 
فالصنانري وكذلك الِغلّ ورمي الشباك بدرجة أقل،    . ال توجـد مؤسسـات لصـيد السـمك على نطاق واسع يف جيبويت             

ويستطيع املرء أن يقول    . تياجات املعيشية األساسية  وتسـتخدم يف أغلـب احلـاالت لصـيد كمـية مـن السمك تليب االح               
. إن مصـائد األمسـاك ال تـؤدي سـوى دور حمـدود يف جيـبويت، بالـنظر إىل مسامهتها املنخفضة يف الناتج احمللي اإلمجايل             

 .االقتصادية-بيد أهنا ترتدي أمهية حقيقية حمليا من الناحية االجتماعية

ة مصائد األمساك يف جيبويت من اليونيدو معاجلة مشكلة صيادي السمك املتمثّلة  وانطالقـا من هذه اخللفية، طلبت إدار      
فأنشأت اليونيدو  : ووّحد الشريكان جهودمها ملعاجلة الوضع    . يف اإلصـالحات الباهظة التكلفة للمحركات والقوارب      

يز كل منهما مـرفق اصـالح مكّونـا مـن وحـدة خـزن مـأمون ومكـانني مسـّيجني خمصصني إلصالح احملركات مع جته                     
وشّيدت حكومة جيبويت مبىن مفتوح اجلوانب على الرصيف . مبنضـدات عمل وحامالت متحركة إلصالح احملركات     

 .اجلديد لصيد السمك يف ميناء دي بيش يف جيبويت كمسامهة عينية

جل وتكفـل الشـراكة الوثـيقة مـع رابطـات صـيد السـمك، وكذلـك مـع القطـاعني اخلـاص والعام، استدامة الورشة أل                     
وإمجـاال، سيستفيد من املشروع     . وسـيدير املـرفق فنـّيان دربـتهما اليونـيدو عـلى إصـالح احملـركات واملراكـب                 . طويـل 
 شـخص مـن الصيادين الفقراء وأسرهم، ألن الورشة تضمن هلم استدامة معيشتهم عن طريق اإلصالح والصيانة     ٥٠٠

 .بصورة منتظمة وبأقل تكلفة
 اء الكربى  أفريقيا جنوب الصحر-باء   
 

، واصـلت معظـم اقتصـادات أفريقـيا جـنوب الصـحراء الكـربى إظهـار اجتاهات سلبية يف                ٢٠٠٤خـالل عـام     
تنميـتها مـع اسـتمرار اخنفـاض معـدالت منوهـا، وعجــزها عـن التصـدي للـتحديات الكـربى الـيت تواجههــا يف            

ت األفريقـية وكذلـك اجملتمع      وقـد بذلـت جهـود كـثرية اسـتهلتها احلكومـا           . حتقـيق األهـداف اإلمنائـية لأللفـية       
العـاملي للتغلـب عـلى انتشـار الفقـر يف القـارة وعـلى اسـتمرار تـباطؤ الـنمو الصـناعي فـيها، ومـيش أسواقها                            

كانت قد دعت إىل ) نيباد(وعـلى الرغم من أن الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا  . واقتصـاداا، وتدهـور بيئـتها     
نمو االقتصادي والتنمية، إدراكا منها بأن النمو االقتصادي املطرد        وضـع رؤيـة مشـتركة من أجل االسراع بال         

يشــمل بالضــرورة تعزيــز قطــاع الصــناعة والصــناعة التحويلــية، فقــد أصــبح واضــحا أن حتقــيق هذيــن اهلدفــني  
 .سيتطلب حتما خططا جيدة التوجيه تركّز على القدرات اإلنتاجية
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ــبارها مكــّون التنمــية   ويف ذلــك الســياق، كــان اعــتماد املــبادرة اخلاصــة بــ    القدرات اإلنتاجــية األفريقــية، باعت
وإذ متثل هذه املبادرة . الصناعية املستدامة لنيباد ميثل أيضا مواجهة ابتدارية للتحديات اليت تواجه تنمية أفريقيا        

ستديرة أيضـا جهـدا مشـتركا يـتوخى إقامـة شراكة بني القطاعني العام واخلاص فيما بني أمانة نيباد واملائدة امل      
األفريقـية للتحالفات يف جمال األعمال، واليونيدو ومع منظمات إقليمية، مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب          
أفريقـيا والسـوق املشتركة لدول شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا        

إهنا ستحقق مواءمة بني االستراتيجيات والسياسات      واجلماعـة اإلمنائية للجنوب األفريقي ومنظمات أخرى، ف       
ويف إطار خطة التنمية املتجددة للتكامل . الصـناعية، وتـربز األولويات القطاعية، وتضع الربامج دون اإلقليمية     

االقلــيمي يف ســياق األهــداف اإلمنائــية لأللفــية ونيــباد، ســتعمل اليونــيدو عــلى حتقــيق إدمــاج تدرجيــي للــربامج  
جلـاري تنفـيذها يف إطـار املـبادرة اخلاصـة بـالقدرات اإلنتاجـية األفريقـية يف عملـية التنسيق الوطين                واملشـاريع ا  

 .لورقات استراتيجيات احلد من الفقر
وإدراكـا مـن اليونـيدو بالعقـبات الضـخمة الـيت تعـترض التنمـية، واصـلت تعزيز األهداف األساسية وترتيبات              

واىل جانب دعم املبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية      . تقبل أفريقيا نيـباد التنفـيذية بوصـفها خارطـة طـريق ملسـ           
األفريقـية بقـوة، بوصـفها هنجـا اسـتراتيجيا جديـدا، واصـلت اليونـيدو بـذل جهودهـا لتحسني نوعية خدماا                    

ومتاشيا مع املبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية      . بتحسـني اسـتهدافها وإعـادة توجههـا حنـو احتـياجات أفريقيا            
ألفريقــية ونيــباد، حافظــت اليونــيدو عــلى أســلوب عمــلها املتمــثل يف تعزيــز الــنهج االقلــيمي ورؤيــة املشــاكل  ا

 .القطاعية اليت تعترض التنمية يف إطار ذلك املنظور
ويـرد املزيد من التشديد على أفريقيا يف الفصل السادس، الذي يبني النمو يف أنشطة التعاون التقين املنجزة يف               

 .سبة مئوية من جمموع اليونيدواملنظمة كن
   

  استهداف أفضل ونوعية أعلى–الربامج املتكاملة 
 

وكان . ، ظلـت أفريقـيا جنوب الصحراء الكربى جمال التركيز ألنشطة اليونيدو للتعاون التقين     ٢٠٠٤يف عـام    
قال إىل املرحلة  كان بعضها يف حالة انت- برناجما متكامال وخمططا إطاريا للخدمات القطرية    ٢١جيـري تنفيذ    

، ما ١٩٩٨ومـنذ بـدء بـرامج اليونـيدو املتكاملة يف عام            .  ملـيون دوالر   ١٧٠ مبيزانـية جمموعهـا حنـو        -الثانـية   
فتئـت هـذه الطـريقة للـتعاون التقين تستخدم يف اثيوبيا واريتريا وأوغندا وبوركينا فاسو وبوروندي ومجهورية       

نغال وسرياليون وغانا وغينيا والكامريون وكوت ديفوار وكينيا      تنـزانـيا املتحدة وجنوب أفريقيا ورواندا والس      
وبغـية حتسـني نوعـية الربامج املتكاملة واملخططات         . ومـايل ومدغشـقر وموزامبـيق وناميبـيا والنـيجر ونـيجرييا           

اإلطاريـة لـلخدمات القطـرية وتركـيزها وأثرها وجدواها الشاملة، زادت اليونيدو التشديد على حتسني نوعية           
وبالـتايل، فـإن املـرحلة الثانـية قـد بـدأت أو جيري       . يذ، ووضـع بـرامج مـتابعة تقـترب اآلن مـن االكـتمال        التنفـ 

اعدادهـا بالنسـبة الثيوبـيا وأوغندا وبوركينا فاسو ومجهورية تنـزانيا املتحدة والسنغال وغانا ومايل ومدغشقر                
 .وموزامبيق ونيجرييا

ة الربامج املتكاملة واملخططات اإلطارية للخدمات القطرية  كمـا أدت األحباث املستمرة من أجل حتسني نوعي        
إىل حتسـني اسـتهدافها وارتـباطها باملـبادرات العاملـية واإلقليمـية اجلديـدة مثل نيباد واملبادرة اخلاصة بالقدرات                   

وبفهــم واضــح ألمهــية مشــاركة اليونــيدو يف املــبادرات املطــروحة عــلى نطــاق املــنظومة،   . اإلنتاجــية األفريقــية
شـرعت اليونـيدو يف عملـية اعـادة تقيـيم دقيقة ألهداف منتقاة لتعاوهنا التقين على الصعيد الوطين بغية معاجلة               

وقــد أصــبح قــدر مــن اعــادة التوجــيه للــربامج واملشــاريع عملــية   . قضــايا التنمــية عــلى الصــعيد دون االقلــيمي 
 .قر باعتبار ذلك هدفا شامال ألفريقيامستمرة لضمان تضافرها مع األهداف اإلمنائية لأللفية واحلد من الف
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 التشديد على األنشطة دون اإلقليمية
 

عـلى الـرغم مـن أن الـربامج املـتكاملة واملخططـات اإلطاريـة لـلخدمات القطرية ال تزال متثل التوجه الرئيسي                     
القائمــة بذاــا للمســاعدة التقنــية الــيت تقدمهــا اليونــيدو إىل أفريقــيا، فــإن املشــاريع دون اإلقليمــية واملشــاريع    

 ١١,٢ مشروعا دون اقليميا بنفقات متويلية تبلغ ٢٩وكان جيري تنفيذ ما جمموعه . تضـطلع أيضـا بـدور هام     
وتــتفق هــذه املشــاريع مــع منــائط خدمــات اليونــيدو وتشــمل مــبادرات تتصــل بوظــائف احملفــل  . ملــيون دوالر

ومن . مبادرات تتعلق بفترات ما بعد األزماتالعـاملي الـيت تشـمل أنشـطة حبثـية واألهـداف اإلمنائـية لأللفـية و             
ــبادرة اخلاصــة        ــتطور مــن حيــث نطاقهــا وأبعادهــا مــع انطــالق امل ــنمو الــربامج دون اإلقليمــية وت املــتوقع أن ت

وسـوف تصـاغ هـذه الـربامج مـن خالل تلك املبادرة لتعزز التكامل االقليمي          . بـالقدرات اإلنتاجـية األفريقـية     
 كان ٢٠٠٤ويف عام . ىل األسـواق اخلارجـية على أساس األولويات القطاعية      وتـنويع الصـادرات والوصـول إ      

 . مليون دوالر١٤,٧ مشروعا من مشاريع اليونيدو القائمة بذاا يف أفريقيا مبيزانية جمموعها ٤٥جيري تنفيذ 

وقامــت اليونــيدو بتبســيط أنشــطتها باســتحداث مــبادرات إقليمــية جديــدة جــيدة االســتهداف وموّجهــة حنــو   
 :وهي تشمل ما يلي. لطلب تغطي جمموعة من املسائلا

 ختفيف وطأة الفقر من خالل التدريب وبناء القدرات يف جمال اهلندسة الكفؤة يف استخدام الطاقة؛ •
 تطوير وتوطيد النظام الصناعي لآلالت الزراعية يف شرق أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ •
 استنادا إىل اعتبارات السوق؛تنمية قطاع اخليزران يف شرق أفريقيا  •
 حتسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية لصناعة الكاسافا؛ •
بوركينا فاسو والسنغال ومايل (مشـروع حتسني صناعة الصالل واجللود يف بلدان خمتارة يف غرب أفريقيا           •

 ؛)والنيجر
 سالسل تطور القيمة لألقطان واملنسوجات واملالبس وشبكاا؛ •
 اركة التجارية ألقل البلدان منوا من خالل الفرع املعين بالنوعية واملواصفات واملقاييس؛تيسري املش •
بـناء القـدرات يف جمـال صـادرات األغذيـة مـن خـالل املواءمـة اإلقليمـية لسالمة ونوعية األغذية يف شرق                  •

 .أفريقيا
 

 :ل ما يليوتناول عدد من األنشطة مسائل البيئة والقضايا املتصلة بالطاقة، وهي تشم

 تعزيز تنفيذ االدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، دعما خلطة عمل نيباد املتعلقة بالبيئة؛ •
 بناء القدرات يف احملطات الكهرمائية الصغرية؛: برنامج أفريقيا االقليمي •
 شركات اخلدمات األفريقية؛: التدريب وإعداد الوثائق اخلاصة مبشروع آلية التنمية النظيفة •
حتسـني حفـظ وترشـيد اسـتخدام النـباتات الطبـية والعطـرية واملبـيدة لآلفـات مـن خالل االدارة املستدامة                 •

 .لألراضي يف سرياليون وغينيا والنيجر ونيجرييا

وخـالل بـرجمة أنشـطتها اإلقليمـية والقطرية، واصلت اليونيدو االعتماد على الدعم االبداعي لتمثيلها امليداين،                
 أكـثر أمهية يف املستقبل، آخذا يف االعتبار احتماالت زيادة التعاون مع نيباد، واملبادرة           الـذي سيضـطلع بـدور     

ويف هذا السياق أقيمت    . اخلاصـة بـالقدرات اإلنتاجية األفريقية، واليونديب، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية         
 واالحتاد االقتصادي لدول غرب  عالقـات عمـل طيبة بني مركز اليونيدو االقليمي للتنمية الصناعية يف نيجرييا            
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. أفريقـيا، خصوصـا يف سـياق املخطـط اإلطـاري للخدمات القطرية يف نيجرييا، واستحداث مبادرات إقليمية              
وكــان املركــز االقلــيمي يف اثيوبــيا مــنخرطا بنشــاط أيضــا يف أنشــطة الــتعاون مــع اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا  

 .وغريها من الوكاالت العاملة يف أفريقيا
  

 العمل سوياً
 

وقــد بّينــت . واصـلت اليونــيدو تعزيــز تعاوهنـا يف إطــار األنشــطة املضــطلع ـا عــلى نطــاق املـنظومة يف أفريقــيا    
مناقشـات املـائدة املسـتديرة بشـأن مـبادرات تعزيـز القـدرات اإلنتاجـية يف أقـل الـبلدان منـوا ويف أفريقـيا، اليت                         

ى يف اجمللـس االقتصادي واالجتماعي، أن هناك حاجة إىل   جـرت يف مناسـبة اجـتماعات اجلـزء الرفـيع املسـتو            
إزالـة القـيود االسـتراتيجية الـيت تواجـه الـبلدان األفريقية يف تنفيذ املبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية                    

ومت يف تلـك املناقشـات التأكيد على أن املبادرة          . مـن أجـل إرسـاء األسـس لتحقـيق تنمـية اقتصـادية مسـتدامة               
خلاصـة بـالقدرات اإلنتاجـية األفريقـية هـي املكـون الصـناعي لنيـباد لـزيادة الدعم جلهود احلكومات األفريقية              ا

كما اعترف بأن التعاون بني اليونيدو واليونديب يف . الرامـية إىل إنشـاء بيـئة متكينـية للتصـنيع واحلـد من الفقر       
تطوير سالسـل العـرض بالنسـبة لألسواق احمللية       الـربنامج املشـترك لتنمـية القطـاع اخلـاص ميـثّل خطـوة هامـة لـ                 

 .والدولية على حد سواء

وترتـب عـلى مشـاركة اليونـيدو يف مؤمتـر قمـة االحتـاد األفـريقي االسـتثنائي املعين بالعمالة واحلد من الفقر يف             
اث وأظهرت املرحلة التحضريية واألحد. يولـيه، التنسـيق مـع عـدد مـن املنظمات     /أفريقـيا الـذي عقـد يف متـوز       

اجلانبـية يف ذلـك املؤمتر وجود تعاون وثيق مع منظمة العمل الدولية، وزيادة تطوير االتصاالت مع جلنة األمم       
، والبـنك الدويل،  )الفـاو (املـتحدة االقتصـادية ألفريقـيا واليونديـب ومـنظمة األمـم املـتحدة لألغذيـة والـزراعة                  

 .وصندوق النقد الدويل

فريقيا يف أشكال أخرى للتعاون، مبا يف ذلك تنفيذ اتفاقات مع منظمات          كمـا جتلّـت األولويـة اليت أعطيت أل        
 :أخرى

 أدرجت كل من غانا وكينيا ومصر وموريتانيا     - ٢٠٠٣ مذكـرة تفـاهم عام       - مـنظمة الـتجارة العاملـية      •
ونتيجة لتقييمات قطرية وحلقات دراسية وخطط عمل جيري      . ضـمن الـبلدان التجريبـية الـيت مت اختيارها         

وشاركت اليونيدو أيضا يف حلقة عمل إقليمية نظمتها . ا االضـطالع بـبعض األنشـطة ذات األولوية     حالـي 
 منظمة التجارة العاملية وحكومة ليسوتو بشأن تنفيذ االتفاق اخلاص باملنسوجات واملالبس؛

ــام  -اإليســو • ــاق ع ــيا خــالل      - ٢٠٠٣ اتف ــيمي يف أفريق ــيمي ودون االقل ــتعاون االقل  نوقشــت مســألة ال
شـاركة اليونـيدو يف اجـتماع اجلمعـية العامـة السـابع والعشـرين لإليسـو ويف االجـتماع الثامن والثالثني                 م

 للجنة املعنية بالتنمية التابعة لإليسو؛

يونيه كأحد األحداث   / معـرض التكنولوجـيا يف املسـتقبل الـذي نظمـته اليونـيدو يف حزيران               - األونكـتاد  •
ي عشــر والــذي مــثّل قطاعــات التكنولوجــيا الــيت هــي حــيوية بالنســبة اهلامــة يف اجــتماع األونكــتاد احلــاد

 للبلدان منخفضة الدخل وألقل البلدان منوا يف أفريقيا؛

يونــيه / بعــثة تقنــية تابعــة لليونــيدو أوفــدت إىل ليســوتو يف حزيــران - األونكــتاد/مركــز الــتجارة الدولــية •
 . مقترحةحددت جماالت التعاون التقين يف سياق خطة رئيسية صناعية
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وقـد كـان التنسـيق االسـتراتيجي لـلجهود املـبذولة يف أفريقـيا عـلى نطـاق املنظومة موضوع مناقشة جرت يف                  
املشـاورة اإلقليمـية السـنوية السادسـة بـني نيـباد وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا اليت عقدت يف أديس                      

 .ها يف أفريقيا وخططها اخلاصة باملستقبليوليه، واليت عرضت عليها اليونيدو براجم/أبابا يف متوز

ويف إطـار أنشـطة احملفـل العاملي يف أفريقيا، واصلت اليونيدو تعاوهنا مع مركز دراسات االقتصادات األفريقية      
ومت تدريب  . الـتابع جلامعـة أكسـفورد فـيما يـتعلق بإعداد دراسة استقصائية عن الصناعة التحويلية يف نيجرييا                 

دنـية األفريقـيني الـناطقني بالفرنسـية يف جمـال حتلـيل البـيانات عـلى مسـتوى املنشآت ضمن          موظفـي اخلدمـة امل   
ومن األحداث األخرى مؤمتر شاركت اليونيدو يف الدعوة . مقـّرر دراسي نظمه املركز املذكور يف أكسفورد      

ات الداعمة يونـيه بشـأن دور املؤسسـ      /إىل عقـده مـع وزارة الـتجارة والصـناعة يف جـنوب أفريقـيا يف حزيـران                 
 .للقدرات التنافسية يف أفريقيا

   
 املبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية

 
تأثّـرت أنشـطة اليونـيدو الـربناجمية تأثّـرا بالغـا باعـتماد مؤمتـر قمـة االحتاد األفريقي للمبادرة اخلاصة بالقدرات                  

 التنمـية الصناعية املستدامة، من خالل توجيه  يولـيه باعتـبارها مكـّون نيـباد بشـأن      /االنتاجـية األفريقـية يف متـوز      
ويف املرحلة . الـربامج واملشاريع اجلارية أو اليت يف سبيلها إىل التنفيذ صوب األولويات القطاعية دون اإلقليمية    

البدئـية لـتطّور تلـك املـبادرة، سـينجم عـن أنشـطة اليونـيدو إعـداد مخسـة بـرامج دون إقليمـية تدعمهـا بــرامج              
وبدأ تنفيذ املبادرة املشار إليها .  مبنـية عـلى خطـط عمـل للشراكة بني القطاعني العام واخلاص            قطاعـية وطنـية   

 أحدمهـا نـدوة بشـأن القدرة اإلنتاجية والقدرة التنافسية يف اجلنوب األفريقي    ٢٠٠٤بعقـد اجـتماعني يف عـام       
 سني األداء الصناعي واآلخـر اجـتماع دون اقلـيمي لغـرب أفريقـيا بشـأن حت             ) أكـتوبر /هـراري، تشـرين األول    (
 

 
 مشروع اليونيدو يف السودان يوفر عائد سالم

 
مـايو مشـروعا مدتـه سـنتان للمسـاعدة عـلى إنعـاش القـدرات اإلنتاجـية الزراعية يف منطقة              /اسـتهلت اليونـيدو يف أيـار      

اســتمرت  وهــي مـنطقة تضـررت إىل حــد كـبري مــن احلـرب األهلـية الطويلــة الـيت       -جـبال الـنوبه يف جــنويب السـودان    
وعـلى إثـر إبـرام اتفـاق السـالم، أصـبحت املـنطقة حباجـة ماسـة إىل الدعم لتوطني األشخاص املشردين             . عشـرين سـنة   

 .داخليا ولتحقيق االستقرار للمجتمعات احمللية الريفية

ريق  ملـيون دوالر أمريكي، ويعمل بنشاط تام لزيادة االنتاج الزراعي عن ط      ١,٢ويوجـد اآلن مشـروع تـبلغ ميزانيـته          
اسـتخدام التكنولوجـيا املناسـبة وحتسـني نوعية حياة اجملتمعات احمللية الريفية اليت عانت نتيجة للصراع يف منطقة تتمتع               

 أسرة، يف ٦ ٠٠٠وعلى وجه التحديد، من املتوقع أن يساعد املشروع حنو     . حالـيا بسـالم دائـم مـنذ أكـثر من سنتني           
ــت   ٤٠حنــو  ــادة ان ــيا، عــلى زي ــيا ريف ــيدوية البســيطة واآلالت الزراعــية    جمــتمعا حمل ــي باســتخدام األدوات ال اجها الغذائ

وبصـورة مماثلـة، سيسـاعد املشـروع احلداديـن احملليني بتوفري التدريب والعون هلم         . ومعـدات جتهـيز األغذيـة األساسـية       
لتقنية املقّدمة ـدف حتسـني قدرـم عـلى صنع وإصالح األدوات اليدوية واآلالت الزراعية، وتوسيع نطاق خدمام ا          

ومـن املـتوقع أن تسـتفيد املـرأة بصـورة خاصـة من أنشطة املشروع الالحقة للحصاد واملدّرة                  . إىل جمـتمع القـرية احملـلي      
 . يف املائة من القوة العاملة يف اجملال الزراعي٨٤للدخل، ألن املرأة متثل 

بشـري، الـذي ميـول مبسـامهات مـن حكومة      واملشـروع ممـّول عـن طـريق صـندوق األمـم املـتحدة االسـتئماين لألمـن ال             
 .اليابان
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ــيا    ــة يف غــرب أفريق ــز العمال ــثاين (وتعزي ــتني    ). نوفمــرب/داكــار، تشــرين ال ــد مت اعــداد خطــيت عمــل قطاعي وق
وجيري تنفيذ برنامج لعقد .  يف غرب أفريقيا١٥لكـل بلـد مـن البلدان الـ   ) املنسـوجات والصـناعات الزراعـية     (

كما .  مـن أجل وضع خطط عمل قطاعية يف إطار تلك املبادرة     ٢٠٠٥خـرى عـام     اجـتماعات دون إقليمـية أ     
يولــيه مــن أجــل /أبــريل ومتــوز/شـاركت اليونــيدو يف اجــتماعات مكتــب وزراء الصــناعة األفريقــيني يف نيسـان  

 .تقدمي مشورة استراتيجية بشأن طرائق تنفيذ املبادرة
   

   املنطقة العربية-جيم
 

 بتوطيد وتعظيم فوائد اإلجنازات السابقة، والتوسع   ٢٠٠٤املنطقة العربية يف عام     اتسـمت أنشـطة اليونيدو يف       
ومبادرات ) اململكة العربية السعودية(وشهد ذلك العام انطالق برنامج متكامل جديد . يف تغطيـتها اجلغرافـية    

 اجلماهريية العربية الليبية لـتجديد الـتعاون مـع البلدان العربية اليت مل تشملها بعد الربامج املتكاملة، مبا يف ذلك        
 .وعمان والكويت

ومتشـيا مـع اسـتراتيجية اليونـيدو املؤسسـية، ينصـب التركـيز الشـامل للـربامج املـتكاملة واملخططـات اإلطارية                 
 اجلارية يف املنطقة على تعزيز النمو املستدام لإلنتاجية من خالل أنشطة تتراوح بني     ١٢لـلخدمات القطـرية الــ     

وبــني نشـر التكنولوجــيا وبــناء  ) األغذيــة الزراعـية واملنســوجات واجللـود  (اعات ذات األولويـة  االرتقـاء بالصــن 
والقاسم املشترك هنا هو التركيز على املنشآت الصغرية واملتوسطة نظرا ألن هذا القطاع          . القـدرات الـتجارية   

 . املنطقةيعترب الوسيلة اليت تؤدي إىل تشجيع إنشاء فرص عمل وتعزيز النمو يف معظم بلدان

 يف املائة ٧٥وأدى جنـاح مجع التمويل ملصر إىل متكني خمططها اإلطاري للخدمات القطرية من احلصول على             
وتشمل املبادرات اجلديدة إعداد كتاب .  يف املائـة يف العـام السابق       ٣٦مـن الـتمويل املطلـوب، مقارنـة بنسـبة           

ــتاج     ــية تعقــب   أبــيض بشــأن القــدرة التنافســية، وإنشــاء مركــز وطــين لالن ــتعلق بامكان األنظــف، ومشــروع ي
وبـتمويل مـن حكومـة مصـر مـن خـالل آلية مبادلة الديون، اجتذبت املبادرة املشار إليها         . املنـتجات الزراعـية   

 .اهتمام البلدان اجملاورة، وأصبحت تعترب منوذجا جيدا قابال للتكرار

سـبتمرب، أن ذلك الربنامج  /ي يف أيلـول  ويسـتبان مـن تقيـيم مـتعمق للـربنامج املـتكامل اخلـاص باملغـرب، أجـر                 
وقد استهل ذلك الربنامج عددا . اسـتطاع أن يدمـج بـنجاح أبعـادا شـىت ذات طبيعة تقنية واجتماعية وإقليمية      

مـن األنشـطة الـريادية يف قطـاعي الصـناعات الزراعـية والصـناعات احلرفـية املوجهـني إىل الشرائح الفقرية من                      
وجيـري وضـع بـرنامج جديـد يركّـز على الشراكة      . بـني التقلـيد واحلداثـة   السـكان، واللذيـن يعمـالن كجسـر         

اجلديــدة بشــأن تنمــية القطــاع اخلــاص مــع اليونديــب، ويــأخذ يف االعتــبار الــتجربة الــناجحة لــلمرحلة األوىل   
ــيم ــيات التقيـ ــيدو يف املغـــرب يف    . وتوصـ ــتاح مكتـــب اليونـ ــة األخـــرى افتـ ــداث اهلامـ ــرين ٩ومـــن األحـ  تشـ

 .أكتوبر/األول

 مليون دوالر ٢,٢شـهد العـام تعاونـا نشـطا مـع اململكـة العربية السعودية أسفر عن التوّصل إىل اتفاق مببلغ          و
وبغية . لـتمويل الـربنامج املـتكامل الـذي يسـتهدف حتسـني القـدرة التنافسـية والتنويع الصناعيني يف ذلك البلد              

اســات صــناعية وتوفــري خدمــات  حتســني قــدرات احلكومــة والقطــاع اخلــاص عــلى صــوغ اســتراتيجيات وسي  
 .ديسمرب/الدعم، بدأ تنفيذ الربنامج يف كانون األول

ومـن إجنـازات اليونـيدو الكـربى يف جمـال الـتعاون مـع السـودان االعـتراف بـربنامج اليونـيدو املتكامل بوصفه                          
. ٢٠٠٦-٢٠٠٤مدخـل القطـاع الصـناعي يف ورقـة االسـتراتيجية القطـرية لـلحد من الفقر اليت تغطي الفترة             
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وتـرى بعـثة التقيـيم املشـتركة بـني البـنك الـدويل واألمـم املـتحدة أن هنـج اليونيدو عملي وصاحل لتعزيز معّدل                    
وجيري حاليا ايالء أولوية . تقـّدم سـليم لتحقـيق التنمـية الصـناعية املستدامة خالل حقبة ما بعد انتهاء الصراع       

وقـد أسـفرت اجلهــود   . ن أجـل االسـتخدام املنـتج   قصـوى ملكونـات االسـتقرار االجـتماعي والطاقـة الريفـية مـ       
 .النشطة حلشد األموال عن آفاق متويلية ممتازة لعدة مشاريع مقترحة وضعت خالل السنة

وعرضـت نـتائج املـرحلة األوىل للـربنامج املتكامل للجمهورية العربية السورية خالل حلقة دراسية عقدت يف            
 ٢,٢امج، وضع مشروع لتحديث الصناعة واالرتقاء ا مببلغ         وملواصلة الربن . ٢٠٠٤دمشـق يف مسـتهل عام       

 .مليون يورو ومتت املوافقة عليه

وعـلى الـرغم مـن الظـروف السـائدة يف فلسـطني، فقـد أحـرز الـربنامج املـتكامل فـيها تقدما سلسا، وجنح يف                            
درات السلطات  وركّـز الدعم على تعزيز ق     . جـذب اهـتمام بلـدان ماحنـة عديـدة ألنشـطة حمـتملة يف املسـتقبل                

الفلسـطينية املعنـية باملواصـفات واملقاييس واحتاد الصناعات، وصوغ برنامج لتحديث الصناعة واستصالحها،       
 .وتلبية االحتياجات التدريبية واالدارية للصناعات األساسية

ة إىل العراق ومت حتديـد دور اليونـيدو يف دعـم جهـود العـراق للـتعمري يف االستراتيجية االمجالية لتقدمي املساعد              
وجيري حاليا تنفيذ . ، الـيت وضـعها فـريق األمـم املـتحدة القطـري مـع وزارة التخطيط يف العراق                 ٢٠٠٤لعـام   

مشـروعني ممّولـني، أحدمهـا الستصالح مرافق معاجلة املياه بالكلور واآلخر لتعزيز صناعة األكواخ يف املناطق                  
 .الريفية واحلضرية

ق النشاء صندوق استئماين مبيزانية تبلغ مليون يورو ملساعدة جملس االستثمار ومت التوقـيع مع ايطاليا على اتفا  
كما . األردين عـلى جـذب االستثمار األجنيب املباشر ووصول املنشآت الصغرية واملتوسطة احمللية إىل األسواق    

 تنسيقها مع اخـتري األردن الستضـافة أحـد املكاتـب الفرعـية لليونـيدو األمـر الذي سيمكّن املنظمة من حتسني         
 .الوكاالت األخرى اليت تعمل يف األردن لتعمري العراق

 أبرمـت اليونـيدو اتفاقـا مـع بيـت الـتمويل الكويـيت إلنشـاء صندوق استئماين من أجل إقامة              ٢٠٠٤ويف عـام    
وبــناء عــلى طلــب مــن اهليــئة العامــة للصــناعة يف الكويــت، اســتهلت مــبادرة  . جمّمــع للتكنولوجــيا يف الــبحرين

ووضعت اليونيدو أيضا برناجما كامال لوزارة التجارة  . لليونـيدو تسـتهدف زيادة الصادرات الصناعية      جديـدة   
ويشكّل برناجمان جديدان . والصـناعة يف عمـان بشـأن وفـورات وادارة الطاقـة مـن أجل نظم الدعم الصناعي         

نمــية املنشـآت الصــغرية  مـن أجــل قطـر مت اقــتراحهما بالـتعاون مــع اجمللـس األعــلى للتخطـيط خمططــا إطاريـا لت      
 .واملتوسطة باالضافة إىل برنامج دعم للمواصفات واملقاييس

TEST-Mوعـلى الصـعيد االقلـيمي، شـهد العام انطالق املرحلة األوىل من برنامج                ED     الذي يرمي إىل تيسري ،
 األداء البيئي واهلدف من الربنامج هو حتسني. نقـل التكنولوجيا السليمة بيئيا يف تونس ولبنان ومصر واملغرب         

 .للتلوث الصناعي يف جنوب البحر األبيض املتوسط" املناطق الساخنة"وإنتاجية 

وانضـّمت اليونـيدو إىل الفـريق التوجـيهي لـربنامج االسـتثمار يف الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيا التابع ملنظمة            
ام، إىل جانب منظمات دولية  للقي٢٠٠٤الـتعاون والتنمـية يف املـيدان االقتصـادي الـذي أنشـئ يف أوائـل عام           

ــالقدرات السياســاتية        ــنهوض ب ــتائج بغــية ال ــربنامج عمــل اســتثماري موجــه حنــو حتقــيق ن ــترويج ل أخــرى، بال
 .االستثمارية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا
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M) ٢٠٠٤إنتربرايز املغرب -ميد ed-Interprise M orocco 2004)" فرصة للقاء شريككم" 

 
سـمرب حدثـا دام ثالثة أيام يف مراكش، كان هدفه املسامهة يف تنمية شراكة صناعية بني أوروبا      دي/شـهد كـانون األول    

 . واملغرب

وحّضـرت لــه بصـورة تفصيلية دقيقة وحدة ترويج االستثمار، اليت متثّل عنصرا من عناصر الربنامج املتكامل للمغرب،      
وبعد أن اختار املنظمون املؤسسات املهتمة واملالئمة يف       . سطةوالوكالة الوطنية املغربية لترويج املنشآت الصغرية واملتو      

ونشرت . مجـيع أحنـاء الـبلد، قـاموا بـإعداد مالمـح مـن القطاعـات الفرعـية للصـناعة الزراعـية وصناعة النسيج واجللود               
ــيل بــياين   ــيزية وّزع عــلى نطــاق واســع   ) كــتالوج(املشــاريع االســتثمارية يف دل ــاباللغــتني الفرنســية واالنكل . يف أوروب

وعملـت مكاتـب تـرويج االسـتثمار والتكنولوجـيا يف إيطالـيا وفرنسا واململكة املتحدة واليونان، وكذلك الشركاء يف           
 .اسبانيا والربتغال، يف تعاون وثيق مع وحدة ترويج االستثمار لضمان جناح ذلك احلدث

 منشأة مغربية ملناقشة اتفاقات ٦٨ة و منشـأة أوروبي ٤٧ اجـتماعا فـرديا، حيـث اجتمعـت     ٣٧٠وعقـد مـا يـزيد عـلى         
ومل متض على االجتماعات سوى . وقد بدأت املنشآت األنشط جتين فعال مثار تلك االجتماعات       . الشـراكة املسـتقبلية   

ينتظر اقتراحا من شريكه اإليطايل إلنشاء ) Sklop(بضـعة أسـابيع، حـىت كـان السـيد سـورمينيان مـن شركة سكلوب            
وقد أُعد مشروع السيد سورمينيان مبساعدة اليونيدو، ومت تروجيه داخل شبكة مكاتب  . ذيةوحـدة إلنـتاج نعـال األح      

 .ترويج االستثمار والتكنولوجيا

وباملـثل، أشار السيد زكريا من قطاع النسيج إىل أن من املقرر أن يقوم املصّمم التابع لـه بزيارة إىل باريس مع شريكه     
وهذه فرصة لدمج اخلربات . رك لتصميم جمموعة جديدة ستنتج يف املغرب  وسيعمالن بشكل مشت  . مـن شـركة إيطالية    

 .اإليطالية مع التقاليد املغربية دف إنتاج منسوجات مغربية منسجمة مع الذوق األورويب

الفرنسية إىل املغرب لعقد أول ‘ CR3 Cuir‘ويف القطـاع الفرعي للجلود، من املتوقع أن يسافر السيد رويز من شركة  
 .راء من البضائع اجللدية، وذلك بعد أن مت تبادل العينات األوليةطلب ش

: بيد أن جمموع االجنازات املتحققة قد يكون أكثر إثارة لإلعجاب. وهـذه جمـرد أمـثلة قليلة على الصالت اليت أُقيمت         
روعا  مش٢٢زالت املفاوضات مستمرة من أجل انشاء      فقد عقدت مفاوضات من أجل مخسة مشاريع مشتركة، وما        

 .٢٠٠٤انتربرايز املغرب -آخر، وذلك بعد ثالثة شهور فقط من مشروع ميد
   

واضـطلعت اليونــيدو بــدور نشــط يف االجـتماع العــام لألمــم املــتحدة ومـنظمة املؤمتــر االســالمي واملؤسســات    
وتضمنت . تعاونيوليه، والذي أسفر عن استبانة عدة مبادرات حمتملة لل/املنتسـبة إليها املعقود يف فيينا يف متوز  

األنشـطة األخـرى لـلمحفل العـاملي عقـد حلقـة عمـل إقليمية يف البحرين لعرض أدوات ومنهجيات مستدامة                      
الدارة املــياه يف املــنطقة نظمهــا مكتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا يف الــبحرين واملركــز الــدويل للعلــوم    

 .والتكنولوجيا الراقية التابع لليونيدو
   

 حمليط اهلادئ  آسيا وا-دال
 

خـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، أُحرز تقدم كبري يف وضع برامج مشتركة للتعاون التقين مع االحتاد األورويب            
ونتيجة . ووكـاالت أخـرى مثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، ومنظمة التجارة العاملية    

 . متويل اضايف استكمل بتمويل من عدة بلدان ماحنةلتلك اجلهود، حصلت الربامج املتكاملة على



 البعد اإلقليمي

38 

متثّلـت مشـاركة اليونـيدو النشـطة يف تعمـري أفغانسـتان بإيفـاد بعـثة برناجمـية إىل كابول وإعداد             : جـنوب آسـيا   
وســافرت بعــثة مشــتركة مــن االحتــاد األورويب ومركــز  . بــرنامج لفــترة مــا بعــد األزمــات جيــري صــوغه اآلن 

وقد خّصص االحتاد . غالديش إلعداد برنامج دعم النوعية الذي ميّولـه االحتاد األورويب  الـتجارة الدولـية إىل بـن      
وبغيـة .  مليـون يـورو٧,٧ ماليـني يـورو هلـذا الـربنامج، الـذي سـتنفّذ اليونـيـدو جزءا منه بنحو                 ١٠األورويب  

ومن املتوقع أن يبدأ .  يورو٨٠٠ ٠٠٠إكمـــال متويـــل االحتاد األورويب، وافقت اليونيدو على املسامهة مببلغ           
 . وينتظر أن يصبح مثاال هاما آخر على تعاون اليونيدو مع االحتاد األورويب٢٠٠٥املشروع يف عام 

وقامـت بعـثة مشـتركة مـن االحتـاد األورويب واللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلادئ موفدة إىل             
 مليون  ٢مبـبلغ   (ية للمسـاعدة، املمـّول أيضـا مـن االحتـاد األورويب             نيـبال بـإعداد مشـروع مـنظمة الـتجارة العاملـ           

ومـن املـتوقع أن تقـوم اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسيا واحمليط اهلادئ بتنفيذ املكّون العام املتعلق                    ). يـورو 
وقّدم الربنامج ).  مليون يورو١,٧بنحو (بإذكـاء الوعـي بيـنما تتوىل اليونيدو تنفيذ اجلزء الرئيسي من املشروع      

املـتكامل اخلـاص بسري النكا مسامهة كبرية للتنمية الصناعية يف ذلك البلد، وسيتم وضع مرحلة ثانية للربنامج            
ويف اهلـند، ناقش املدير العام مبادرة جديدة يف إطار املخطط اإلطاري للخدمات القطرية         . يف املسـتقبل القريـب    

وأدى اشــتراك .  تــتعلق بتنمــية القطــاع اخلــاص”ICICI“ية وبــنك للــتعاون مــع احتــاد الغــرف الــتجارية والصــناع 
اليونـيدو يف تعمـري مـنطقة بـام يف مجهوريـة ايـران االسـالمية إىل اعـداد مشـاريع ضمن إطار مبادرة فترة ما بعد                       

 ٢,٣حنو (وباملوافقـة عـلى بـرنامج االحتـاد األورويب للمسـاعدة التقنـية يف جمـال التجارة يف باكستان                  . األزمـات 
وظهرت النتائج األولية . يكـون تنفـيذ مكـّون النوعية يف الربنامج املتكامل قد اكتسب زمخا هاما       ) ملـيون يـورو   

لـلمرحلة األوىل مـن مشروع دعم الوصول إىل األسواق اإلقليمية وتيسري التجارة يف أقل البلدان منوا يف جنوب              
 إجراء حبث حول حتليل القطاع الصناعي أعد     ومت. آسـيا الـيت نفّـذت مـع رابطـة جـنوب آسيا للتعاون االقليمي              

ــدان؛ وأعــدت          ــة بل ــية ألربع ــبارات والنوع ــايري لالخت ــر بشــأنه؛ ووضــعت خطــط لصــوغ مواصــفات ومع تقري
مقـترحات جمللـس اعـتماد هيـئات وخمتـربات التصـديق الـتابع لـرابطة جـنوب آسـيا للتعاون االقليمي، إىل جانب                 

 .٩٠٠٠ مراجعا حسابيا على معيار اإليسو ٢٠خطة أعمال وخدمات للمعايرة، ومت تدريب 

تنمــية تنظــيم : ليشــيت، قــّدم املديــر العــام مشــروعني إىل حكومــتها -يف زيــارة إىل تــيمور: جــنوب شــرق آســيا
وانشاء مركز لالرشاد )  دوالر مـع متويل مماثل مقدم من اليابان والربتغال ٦٢٠ ٠٠٠مبيزانـية تـبلغ     (املشـاريع   

ــارات يف جمــال    ــية امله ــروطان  وتنم ــتكامل اخلــاص     . صــناعة اخلــيزران وال ــربنامج امل ــتائج الرئيســية لل ــن الن وم
ومتت . جبمهوريـة الو الدميقراطـية الشعبية وضع االستراتيجية وخطة العمل املتوسطيت األجل للتنمية الصناعية              

هد العادة تنشيط وكج. املوافقـة على مرحلة ثانية للربنامج دف بناء القدرات الالزمة للتنفيذ الفّعال للخطة   
الـتعاون التقين مع بلدان جزر احمليط اهلادئ وتشجيع الدول غري األعضاء على االنضمام إىل اليونيدو، عقدت   
حلقـة عمـل العـداد الـربامج حضـرها مسـؤولون حكوميون رفيعو املستوى من جزر سليمان وجزر مارشال                   

 .فرت عن وضع برامج حمّددة حلشد األموالوأوفدت بعد ذلك بعثة برناجمية إىل هذه البلدان أس. وساموا

قــام مركــز شــنغهاي لــترويج االســتثمار يف الصــني، وهــو مــن مكاتــب اليونــيدو لــترويج    : مشــال شــرق آســيا 
ــبلغ   ٧٤ مشــروعا اســتثماريا و ٢٦٥االســتثمار والتكنولوجــيا، باســتبانة   ــية ت  جممــال ملشــاريع اســتثمارية مبيزان

وقد مت اجياد حنو .  مليون دوالر من االستثمار اخلارجي٣٣,٢لي و ملـيون دوالر مـن االسـتثمار الداخ     ٥٢,٢
 فرصـة عمـل جديـدة مـن خـالل األنشطة التروجيية اليت قام ا ذلك املركز يف مقاطعة شنغهاي حىت                  ٤ ٣٠٠
وأصبح . وأنشـئت بورصـة للـتعاقد من الباطن والشراكة يف شونغكني، وهي تعمل بكامل طاقتها اآلن         . الـيوم 

 مقـاولني رئيسـيني، مع وجود اجتاه   ٥ شـركة و  ٤٢ املسـجلني لـدى هـذه البورصـة حـىت الـيوم              عـدد األعضـاء   
وهــناك مشــروع مشــترك مــع . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ عضــوا يف الفــترة ١٣٠مــتزايد ألن يصــل عــدد األعضــاء إىل 
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ومثة مشروع آخر لنفس البورصة يف بيجني يف سبيله إىل . شـركة جتاريـة يف شنغهاي وصل إىل مرحلة التعاقد        
ونتـيجة لـربنامج اليونـيدو املـتعلق حبفـظ الطاقـة يف نظـام احملـركات الصـيين، ارتفع مستوى                     . لتشـغيل الكـامل   ا

الكفـاءة لـدى مركـزين مـن مراكز املقاطعات إىل حد بدء العمل يف نظم احملركات الكهربائية، بينما مت تنفيذ                  
ــيم أويل الســتبانة  واســتكمل. عــدد مــن التحســينات التكنولوجــية مــن خــالل مشــاريع اســتثمارية     اعــداد تقي

متطلـبات وضـع خطـة وطنـية يف الصـني لتنفـيذ اتفاقـية اسـتكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة وتأّمن متويل                   
وحىت .  ماليـني دوالر مـن مـرفق البيـئة العـاملي وايطالـيا والـيابان مـن أجل مشروع املتابعة        ٤مبـبلغ يـزيد عـلى       

 طـن مـن املـواد املسـتنفدة لـألوزون يف الصني نتيجة للعمليات اليت         ١٢ ٠٠٠الـيوم، مت الـتخلص تدرجيـيا مـن          
 .تقوم ا اليونيدو مبوجب بروتوكول مونتريال

وقـد متـت االسـتفادة مـن عدة دروس من خالل التقييم املتعمق للمخطط اإلطاري للخدمات القطرية اخلاص            
 هـذه الـدروس، إىل حد كبري، املخطط   وتغطـي .  وهـو أكـرب بـرنامج لليونـيدو مت تقيـيمه حـىت اآلن              –بالصـني   

وجيري . اإلطـاري املذكـور باعتـباره آلـية تنسـيق على الصعيد القطري مع ما يتصل بذلك من حتديات إدارية              
 .أخذ هذه التجربة يف االعتبار يف عملية تنقيح املبادئ التوجيهية الشاملة اجلديدة للتعاون التقين

   
 قةالصني ختفّض استهالك احملركات للطا

 
حتـتل الصـني املرتـبة الثانـية يف العـامل كمسـتهلك للكهـرباء، وهلـذا تقـوم اآلن باختـبار هنـج جديد دف جعل املصانع                    

فاحملـركات، الـيت تعتـرب القـوة احملركة الصناعية للمضخات والضاغطات واملراوح            . ختفـض اسـتهالك احملـركات للطاقـة       
 يف املائة من استهالك ٦٠للكهـرباء، عـلما بـأن حصتها تعادل    يف املصـانع، هـي أكـرب مسـتهلك         " الـنظم "وغريهـا مـن     

 .الكهرباء االمجايل يف البلد

وقـد أظهـر بـرنامج حفظ طاقة نظم احملركات الصيين التابع لليونيدو، الذي يشترك يف متويله تيد ترينر، منظم املشاريع      
ت املــتحدة ومؤسســة الطاقــة، أن املهــارات  يف مؤسســة األمــم املــتحدة، واحلكومــة الصــينية ووزارة الطاقــة يف الواليــا  

الالزمـة لـتحديد وتنفـيذ املشاريع اهلادفة إىل ايصال النظم الصناعية إىل املستوى األمثل ميكن نقلها عرب احلدود الثقافية            
 . من خالل التدريب املكثّف

 التدريب، أنه مت حتقيق  األوىل، اليت أجراها مهندسون حصلوا على هذا    ٣٨وأظهـرت تقيـيمات الوحـدات الصناعية الـ       
 يف املائة يف املتوسط بالنسبة لكل ٢٣ مليون كيلوواط ساعة مبعدل وفر بلغ ٤٠وفـورات سـنوية يف الطاقـة تقرب من          

وبـدال مـن التركـيز عـلى قطـع املعـدات الفـردية، يقـوم املهندسـون بتحلـيل نظـم بكامـلها لتحديد كمية الطاقة                            . نظـام 
ويف مركـزي خدمـات الطاقـة يف شـنغهاي ونـاجنني، يقومـون كذلـك بتدريب                . طلـوب الالزمـة فعـال الجنـاز العمـل امل        

وقد . والـتحدي الرئيسـي بالنسبة هلذين املركزين يتمثّل يف تنمية سوق جتارية لصيانة النظم  . مهندسـي مصـانع آخـرين    
 .كانا ملكا للدولة يف السابق وأصبحا اآلن شركتني خاصتني تعمالن يف اطار قوى السوق

ر بـرنامج اليونـيدو لـلمركزين التقنـيات اهلندسـية الدقيقة الالزمة اليصال نظم الصناعات الصينية إىل املستوى               وقـد وفّـ   
وعـلى سـبيل املثال، قام مركز شنغهاي مؤخرا بتوقيع عقد مع          . األمـثل وزيـادة كفاءـا وانتاجيـتها وقدرـا التنافسـية           

املصنع، خالل سنة واحدة، يف ختفيض استهالك الكهرباء يف      وجنح  . مصـنع املستحضرات الصيدالنية اآلسيوي اجلديد     
 .وسيغطي االستثمار مدفوعاته يف أقل من سنتني.  يف املائة٦٢نظامه اخلاص بالتربيد بنسبة 

وتعمل اآلن، . وتقوم اليونيدو بنشر قصة النجاح بنشاط . ولـيس غريـبا أن هـذا الـنجاح اجـتذب اهـتمام بلدان أخرى              
رى يف بلغاريا ورومانيا وصربيا واجلبل األسود، على صوغ برنامج إقليمي للتدريب على النظم كمـتابعة ملناقشـات جتـ     
 .بالنسبة للبلدان الثالثة
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ــه      ويف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطــية، وصــل الــربنامج املــتكامل النشــاء معمــل أللــبان املاعــز تــتوفر لـ
وقـد قــام فـريق خـرباء معــين    . املــتجددة إىل مـرحلة هامـة  امـدادات قـوة كهربائـية مســتقلة تعـتمد عـلى الطاقـة       

. باحملطـات الكهرمائـية الصـغرية أوفـد إىل ذلـك املوقع بإعداد املواصفات التفصيلية للمعدات واألشغال املدنية         
وقام خبريان برسم التصميم واستبانة وحتديد .  كيلوواط٤٠٠ونتـيجة لذلـك جيري اشتراء مولّد توربيين قوته        

. ا يلزم من معدات، وخطط لإلمداد والتوريد، وخطط لتنمية مهارات إخصائيي صناعة األلبان            مواصـفات مـ   
ويف مجهوريـة كوريا، ركّز املركز الوطين لالنتاج األنظف على بناء القدرات يف جمال التصميم االيكولوجي،              

راسيتان إىل االحتاد   ونظمـت جولتان د   . خصوصـا فـيما يـتعلق بـاملعدات الكهربائـية وااللكترونـية والسـيارات             
األورويب، احدامهـــا ركّـــزت عـــلى توجـــيهات االحتـــاد األورويب فـــيما يـــتعلق بـــنفايات املعـــدات الكهربائـــية   

وقد أعقبهما . وااللكترونـية واحلـد مـن املـواد اخلطـرة، واألخـرى حـول التوجيه املتعلق بانتهاء عمر املركبات          
لتصـنيع والتصميم االيكولوجي يف أوروبا والواليات   عقـد نـدوة يف مجهوريـة كوريـا بشـأن ممارسـات اعـادة ا               

وبـدأ بـالفعل عدد من الشركات الكورية املعنية االستفادة من املعلومات اليت مجعت من خالل هذه      . املـتحدة 
 .األنشطة

   
   أوروبا والدول املستقلة حديثا-هاء

 
ومبا أن كرواتيا . تهلّ يف كرواتيا كانـت تنمـية املسـؤولية االجتماعـية املؤسسـية موضـوع مشروع لليونيدو اس              

مرشـحة لالنضـمام إىل االحتـاد األورويب، فقـد تعـّين علـيها أن تسـتعد ملواجهـة ضـغوط األسواق اجلديدة اليت                   
ويربز ذلك أمهية تقييم أدائها الشامل، والنظر   . سـتجرب منشـآا عـلى االلـتزام باملسؤولية االجتماعية املؤسسية          

ويـتوىل املشـروع   . ب البيئـية واالجتماعـية واالقتصـادية ملمارسـة األعمـال الـتجارية      بطـريقة مـتكاملة يف اجلوانـ   
تطويـر إطـار مفاهـيمي للسياسـة الكرواتـية فـيما يتصل باملسؤولية االجتماعية املؤسسية، ونشر منهجية عملية                   

ســؤولية  تدعمهــا أدوات تســتطيع املنشــآت الصــغرية واملتوســطة يف كرواتــيا اســتخدامها لتنفــيذ مفاهــيم امل        
وتظهر بلدان أخرى يف املنطقة اهتماما كبريا . االجتماعـية املؤسسية تنفيذا فّعاال من حيث النجاعة يف التكلفة  

 .ذا املشروع، األمر الذي حيفز اليونيدو على توسيع نطاقه حبيث يكون له بعد اقليمي

فعقدت . مشاركة متزايدة يف املنطقةوواصـل بـرنامج االستبصـار التكـنولوجي االقلـيمي التابع لليونيدو توليد              
حلقـات دراسـية يف االحتـاد الروسـي وأوكرانـيا وبلغاريـا وتركـيا واجلمهورية التشيكية بتمويل من حكومات            

وخصصـت هـذه احللقـات ملمـثّلني مـن احلكومـات واملنشـآت الـتجارية وأوسـاط البحوث املشتغلني                 . املـنطقة 
ــتق   ــباره أداة ل ــتكار والتخطــيط     باالستبصــار التكــنولوجي باعت ــدرة التنافســية واالب ــز الق رير السياســات وتعزي

 .االستراتيجي

ومبسـاعدة مـن اليونيدو شرع املركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية يف اسطنبول يف انشاء وتشغيل             
ة أولية عـدد مـن املشـاريع الـيت تركّـز عـلى استخدام الطاقة اهليدروجينية كناقل نظيف للطاقة من مصادر طاق                 

وجيري تطوير . نظـيفة مـثل مصـادر الطاقـة الكهرمائـية الصـغرية والطاقة الشمسية أو اهلوائية والكتلة االحيائية        
مشـاريع رائـدة تـتعلق باحلـافالت الـيت تسـتخدم اهلـيدروجني كوقـود لتسـيريها وتكنولوجـيا اخللـية الـيت تعمل                  

 .بالوقود

لكترونـية الصـناعية وحتسـني نوعيـتها مبـرحلة جتريبـية تشترك فيها         وبـدأ الـربنامج االقلـيمي لـزيادة اإلنتاجـية اال          
املنشـآت البولـندية الستكشـاف طرائق وأدوات لتحسني اإلنتاجية والنوعية يف األنشطة التجارية، ال سيما يف            
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ــنماذج      ــية الضــعيفة، والتصــميم ووضــع ال املنشــآت الصــناعية الصــغرية واملتوســطة، وتشــمل الصــناعة التحويل
ــية، وحتســني اإلنتاجــية      بســرعة، و ــية بتحســني النوع ــية واللوجســتيات، ونظــم االدارة املعن الطــرائق االلكترون

وأنشـئت بوابـة عـلى اإلنترنـت تفسـح يف اجملـال لألنشـطة التعاونية فيما بني البلدان             . املشـتركة بـني املـنظمات     
 .واملنشآت واخلرباء املشتركني فيها

فــيف عــلى تنمــية قدراــا يف جمــال االدارة والتخطــيط الســليمني بيئــيا  ويف أوكرانــيا، تســاعد اليونــيدو مديــنة ل
ومن . واملوجهـني صـوب صـوغ وتنفـيذ خطـة رئيسية الستصالح البنية التحتية ملرافق املياه والصرف الصحي          

املـتوقع أن يسـتفيد مـن املشروع أصحاب املصانع يف القطاع اخلاص، خصوصا املنشآت الصغرية واملتوسطة،                 
 .يادة كفاءة خدمات املياه والصرف الصحيمن خالل ز

وحيقّـق املخطـط اإلطـاري لـلخدمات القطـرية لالحتـاد الروسـي تقدما امجاليا جيدا، خصوصا يف انشاء مركز                  
ومن املرامي الرئيسية هلذا . وطـين واقلـيمي للتدريـب وسـالمة جتهـيز األغذيـة داخـل جممـع دسـتروف لألغذية            

، ٢٠٠٤ويف عام  .  عـلى املـزارع ومنشـآت التجهـيز املوجـودة يف املـنطقة             اجملّمـع إنشـاء سلسـلة توريـد تعـتمد         
اسـتكمل اجملمـع بـناء املـبىن الرئيسـي واملختـرب املتصـل بـه، بيـنما قدمت اليونيدو مساعدة تقنية تتمثل يف توفري              

ا املشترك ومت انشاء مركز نقل التكنولوجي. املعـدات والـرباجميات احلاسوبية وكذلك اخلربات الدولية والوطنية       
بـني االحتـاد الروسي والربازيل، وأصبح املشروع األويل الواسع النطاق لنقل التكنولوجيا ميثل قصة جناح ورد                 

. نوفمرب/ تشرين الثاين ٢٢ذكـرها يف البـيان املشـترك الصادر عن رئيس مجهورية البلدين عند اجتماعهما يوم                
تتعلق ببناء القدرات يف جمال نقل ونشر التكنولوجيات وقد أدى هذا النجاح إىل إنشاء عدة مشاريع للمتابعة         

مـن أجـل تزويد البلدان املشاركة فيها بفرص         " الشـرق واجلـنوب   "واسـتهلت مـبادرة اليونـيدو       . السـليمة بيئـيا   
ــنقل التكنولوجــيا           ــرامج ل ــن أجــل وضــع ب ــبادلة وم ــنفعة املت ــيقا للم ــلى التكنولوجــيا حتق إضــافية للحصــول ع

 حشــد اهــتمام بلــدان أخــرى، مبــا يف ذلــك أوكرانــيا وبــيالروس والصــني وبلــدان  وأدى ذلــك إىل. والشــراكة
 .أمريكا الالتينية، لالنضمام إىل هذا الربنامج

   
   أمريكا الالتينية والكاريبـي-واو

 
يف :  كانـت أربعـة بـرامج مـتكاملة نشـطة يف كـل أحناء منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي                  ٢٠٠٤خـالل عـام     
 .اتيماال وكوبا وكولومبيااكوادور وغو

وقد . وبـتمويل كـامل للـربنامج املـتكامل اخلـاص بكولومبـيا الـذي غطّـت احلكومـة ثلثيه، حتققت نتائج رائعة             
وبوسع .  اسـتكمال عنصـر حتسـني النوعـية مـع زيـادة مماثلـة يف اإلنتاجـية             ٢٠٠٣الـتقرير السـنوي لعـام       غطـى   

واتخذت النتائج الناجحة . بتحقـيق تطـورات ذات صلة     عنصـر املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة أن يفخـر أيضـا              
الـيت حققـتها سالسـل االنـتاج الصغرية الرائدة مبساعدة الربنامج أساسا لربنامج حكومي لدعم تنمية املنشآت       

وعــالوة عــلى ذلــك، نشــرت اخلــربة الــيت حتققــت يف اســتبانة وتنمــية السالســل الصــغرية . الصــغرية واملتوســطة
 واخلزف األسود من خالل نشر دليل اليونيدو بشأن سالسل االنتاج الصغرية مما أدى   النـتاج بسـكوت أشريا    

 .إىل شحذ االهتمام بتكرارها يف بلدان أخرى يف املنطقة

وتشـمل املكاسـب اهلامة اليت حتققت يف عنصر ترويج االستثمار والتكنولوجيا تدريــب العامليــن يف اجلهــات     
 ٣٧يج االسـتثمار والتكنولوجـيا واملنشـأة يف الغرف التجارية؛ وإعداد أكثر من              اخلاصـة بـترو    ١٦احملوريـــة الــ   

جممــال ملشــاريع اســتثمارية؛ ووضــع بــرنامج ديــنامي للمــندوبني باإلضــافة إىل مشــاريع قــيد املناقشــة مــع ســبعة  
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ن إطار واسـتنادا إىل النـتائج احملققـة، تولـت احلكومـة متويـل مشـاريع إضـافية ضم          . شـركاء حمـتملني يف فرنسـا      
 .عنصر ترويج االستثمار والتكنولوجيا

. وأُخضـع الـربنامج اخلـاص بكوبـا لتقيـيم مـتعمق، أسفر عن نتائج اجيابية جدا استوجبت تصميم مرحلة ثانية                  
والحظ التقييم وجود درجة عالية من امللكية واملشاركة لدى نظراء الربنامج، وسجل نتائج ممتازة يف التكرار          

ومن املتوقع أن   . سـبة، خصوصـا يف تنمـية تنظيم املشاريع وجتهيز اخليزران النتاج األثاث            الوطـين للخـربة املكت    
 .٢٠٠٥يتم التوقيع على اتفاق الستمرار الربنامج املتكامل خالل الربع األول من عام 

    
 إنتاج الورق من املوز يف جامايكا

 
شروع الوحيد طوال السنة الذي ميكن زراعته بصورة     يعتـرب املـوز فاكهـة حـيوية القتصـاد جامايكـا، وميثّل احملصول امل              

ويوفّر انتاج املوز، وما يتصل به من نقل داخلي وتوزيع للمدخالت،      . مسـتدمية لـتوفري دخـل منتظم للفالحني الصغار        
سكر من وحيتل حمصوله املرتبة الثانية بعد ال.  يف املائة من العمالة االمجالية يف جامايكا       ١٠املصـدر ملـا تصـل نسـبته إىل          

 .حيث أمهيته االقتصادية يف قطاع الزراعة، كما تساهم صادراته مسامهة قّيمة يف إيرادات العملة األجنبية

ويـزرع املـوز للتصدير يف ثالث مناطق ادارية حيث نوعية التربة والسمات الطوبوغرافية  وغريها من العوامل حتّد من               
اط الصــناعة يف هــذه املــناطق مــن شــأنه أن يســبب صــعوبات   وتوقّــف نشــ. امكانــية التــنويع وزراعــة حماصــيل أخــرى 

 .واضطرابات اقتصادية خطرية

 :ولكن حماصيل املوز التقليدية توفّر بالفعل أيضا مصدرا بديال للدخل، قابال لالستدامة

وهــي تســتورد كــل الــورق واملنــتجات الورقــية لألغــراض   . وال يعــرف تارخيــيا أن لــيس لــدى جامايكــا صــناعة ورق 
وقد أنشئت يف . ية وألغـراض الفـنون اجلمـيلة، باسـتثناءات قلـيلة تتمـثّل يف الصـناعات البيتـية على نطاق صغري           الـتجار 

مـنطقة سـانت تومـاس وحـدة صـغرية النـتاج الـورق مـن املـوز بدعـم مـايل من شركة تويوتا ومبساعدة مكتب ترويج               
ــام خــبري يابــاين مشــهور بإنشــاء  . االســتثمار والتكنولوجــيا يف طوكــيو  ــتجارية   وق ــة مركــز التنمــية ال  ورش حتــت رعاي

‘ A4‘ ورقة باحلجم ١ ٠٠٠اجلامـايكي وتشـري الـتوقعات الطويلـة األجـل إىل أن الوحـدة سـتكون قـادرة عـلى إنـتاج                    
 .يوميا

ــيا يف        ــرمبا ميكــن استنســاخه يف أفريق ــوز هــو األول مــن نوعــه؛ وإذا جنــح، ف وجتــدر اإلشــارة إىل أن مشــروع ورق امل
 .املستقبل

   
وبشـكل خاص، حققت  . يف إكـوادور اسـتمر الـربنامج مبشـاركة نشـطة مـن احلكومـة واشـتراكها يف متويلـه          و

العناصـر الـيت تعـاجل بناء القدرات التجارية وتشجيع االستثمار وجتميع املنشآت الصغرية واملتوسطة يف قطاعي       
اون مــن أجــل احملطــات   وباإلضــافة إىل ذلــك، اســتهل بــرنامج للــتع    . املنســوجات واجللــود نــتائج ملموســة   

 .الكهرمائية الصغرية

ومــع اســتمرار الــربنامج املــتكامل اخلــاص بغواتــيماال، أحــرز عنصــر النوعــية تقدمــا مــع قــرب اســتكمال خمتــرب  
ومـن املـتوقع أن يـتم االتفاق على    . ٢٠٠٥املقايـيس الـذي ينـتظر أن يـتم تسـليمه يف النصـف األول مـن عـام               

 .٢٠٠٥ل يف عام مرحلة ثانية من الربنامج املتكام

ومتـت املوافقـة عـلى مشـروع جديـد يسعى إىل حتسني انتاج ألياف الالما يف بوليفيا، وبدأت أنشطة املشروع             
وكـان تنفـيذ األنشـطة التمكينـية لوضـع خطة وطنية للتنفيذ، بتمويل من               . ٢٠٠٤يف النصـف الـثاين مـن عـام          
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          ا مبوجـب اتفاقـية اسـتكهومل بشأن امللوثات العضوية    مـرفق البيـئة العـاملي لـتمكني بوليفـيا مـن الوفـاء بالـتزاما
الثابـتة قـد حقـق جناحـا كبريا، كما قُّدم برنامج املتابعة األكرب املتعلق بالتنفيذ الفعلي للخطة الوطنية إىل مرفق                 

 .البيئة العاملي

ة على مشروع ممول ففي أوروغواي، متت املوافق. وتسـتفيد بلدان كثرية يف املنطقة من املشاريع القائمة بذاا   
مـن ايطالـيا لبـناء القـدرات الـتجارية، يستهدف رفع مستوى املنشآت وانشاء منشآت جديدة لتحسني فرص             

ومت التوقـيع عـلى مذكـرة تفـاهم مـع حكومة املكسيك إلنشاء مكتب لترويج      . الوصـول إىل أسـواق التصـدير      
مر بــرنامج اليونــيدو املــتعلق بــربوتوكول ويف كــل أحنــاء املــنطقة، اســت. االســتثمار والتكنولوجــيا يف مكســيكو

مونـتريال يشـكّل جـزءا رئيسـيا مـن أنشـطة الـتعاون الـتقين املـنجزة اليت حققت نتائج جيدة يف جمال التخلص                    
 .تدرجييا من املواد املستنفدة لألوزون

لتقى العاملي ومـن األحـداث الكـربى الـيت حتققـت يف إطـار وظـيفة حمفل اليونيدو العاملي خالل العام انعقاد امل                   
مـارس الـذي مت تنظـيمه بالتعاون مع حكومة        /للتكنولوجـيا االحيائـية يف مديـنة كونسبسـيون، شـيلي، يف آذار            

وقـد اجـتذب امللـتقى مشـاركني رفـيعي املسـتوى بـأعداد كـبرية، ومن املتوقع أن يولّد أحداثا               . الـبلد املضـيف   
دو يف تيســري الــتجارة، عقــد يف بوغوتــا  وكجــزء مــن مشــاركة اليونــي . ٢٠٠٥وأنشــطة للمــتابعة خــالل عــام  

مــايو ملــتقى دويل بشــأن السياســات املــتعلقة بــالقدرة عــلى املنافســة للقطاعــات املنــتجة يف /بكولومبــيا يف أيــار
 .سياق اتفاقات التجارة احلرة

   
   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب        -زاي 

 
امكانات هامة للبلدان النامية أمرا تسلّم به اهليئات ما فتئ االعتراف بأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يتيح     

وكما ذكر املؤمتر العام يف قرار له اعتمد يف دورته العاشرة فإن التعاون   . التشـريعية لليونـيدو منذ وقت طويل  
وقد أعطى ذلك القرار . فـيما بـني بلـدان اجلنوب ليس بديال عن التعاون بني الشمال واجلنوب بل مكمال لـه             

ديـدا ألنشـطة اليونـيدو ذات الصـلة، الـيت تركّز على ترويج االستثمار والطاقة املتجددة، مع التأكيد                 حافـزا ج  
 .بشكل خاص على مشاريع الطاقة الريفية

  
 املركز اآلسيوي األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا     

 
، أصـبح ذلـك املؤمتر إطارا   ١٩٩٣مـنذ انعقـاد مؤمتـر طوكـيو الـدويل األول املعـين بالتنمـية يف أفريقـيا يف عـام                

ومن أمثلة ذلك التعاون املركز اآلسيوي األفريقي . عاملـيا رئيسـيا لـتعاون آسـيا وأفريقيا يف تعزيز تنمية أفريقيا           
واملركز عبارة عن شبكة . لـترويج االسـتثمار والتكنولوجـيا، الذي أنشأته اليونيدو بتمويل من حكومة اليابان         

رامج شـىت بـني هيـئات تشجيع االستثمار األفريقية ورابطات األعمال التجارية     شـراكات جيـري فـيها تنفـيذ بـ         
 .وكذلك الوكاالت اآلسيوية لتشجيع االستثمار يف اخلارج مع اعتبار مكتب طوكيو حمور هذه األنشطة

 عن آثار ذلك املشروع حىت ٢٠٠٤ومـن دواعـي الفخـر لليونـيدو أهنـا أبلغـت جملس التنمية الصناعية يف عام               
 :تصف العام وهي كما يليمن

 يغطي املركز مثانية بلدان يف أفريقيا ومخسة يف آسيا، وهو اآلن بصدد تغطية بلدين آخرين يف آسيا؛ •
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 شخصـا يعملـون يف جمال التجارة يف آسيا     ٢٣٠نظّمـت رحـالت اسـتثمار إىل أفريقـيا قـام ـا أكـثر مـن                   •
 جتارية واستثمارية؛ لقاء ثنائي ملناقشة أنشطة ١ ٠٠٠لعقد ما يزيد على 

ــتقى أكــثر مــن   • ــة      ٢ ٢٠٠ال ــيا ملناقشــة أنشــطة جتاري ــتجارة يف آســيا وأفريق ــون يف جمــال ال  شــخص يعمل
 واستثمارية؛

 أشــخاص يعملــون يف جمــال الــتجارة يف ســتة بلــدان   ٩٠٧ حلقــة دراســية اســتثمارية لصــاحل  ٢٤نظّمــت  •
 آسيوية من أجل ترويج فرص االستثمار يف أفريقيا؛

  زيارة للحصول على معلومات؛١٩٦ ٥٠٠ موقـع املركـز علـى اإلنترنـت أكثــر مــن سّجل •

 . حتليال قطاعيا خاصا بأفريقيا٤٥ جممل مشروع استثماري و٤٦٥سّوق يف آسيا أكثر من  •
يوليه، استضاف /ويف أعقـاب رحلـة قـام ـا عـاملون يف جمـال الـتجارة يف آسـيا إىل موزامبـيق وناميبيا يف متوز              

ركاء املركز الوطنيون يف الصني ومجهورية كوريا مسؤولني تنفيذيني من هيئات ترويج االستثمار يف هذين      شـ 
وسوف . أكتوبر، حيث حّددوا تدخالت املتابعة يف االجتماعات األولية/الـبلدين األفريقـيني يف تشـرين األول    

نظم ايفاد بعثة حتضريية إىل وقـد  . ٢٠٠٥يسـتهدف املركـز أوغـندا كنشـاط ذي أولويـة مـن أنشـطته يف عـام             
 تتكون من شركاء وطنيني من اندونيسيا ومجهورية كوريا والصني وماليزيا           ٢٠٠٤ذلـك البلد يف أواخر عام       

 .واهلند ومكتب سيول لترويج االستثمار والتكنولوجيا
  

 وتوحيد املواصفات وتعزيز صداراإل هيئات واعتمادصدار شهادات النوعية النظام اإلقليمي إل
  أفريقيابالحتاد االقتصادي والنقدي لغرالتابع ل النوعية،

 
يف مـثال مـثري لالهـتمام عـلى الـتعاون الـثالثي، سـتقّدم تونـس وبلـدان أخـرى يف مشـال أفريقـيا خرباء يف جمال              

وتقوم اليونيدو حاليا باالشتراك . بـرنامج حتسـني النوعـية إىل بلـدان االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا       
ع بلدان االحتاد الثمانية بصوغ برنامج جتريبـي دون اقليمي إلعادة هيكلة الصناعة واالرتقاء ا لكي يتسّنى         مـ 

وســيبدأ . ٢٠٠٨لغــرب أفريقــيا مواجهــة نــتائج إنشــاء مــنطقة جتــارة حــرة مــع االحتــاد األورويب تــبدأ يف عــام  
 .مليون يورو لليونيدو لتنفيذهالربنامج بالسنغال، حيث خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية أكثر من 

  
 املراكز الدولية

 
مـن اجملـاالت األخــرى ألنشـطة اليونــيدو الـيت جيــري فـيها تعـاون كــبري فـيما بــني بلـدان اجلــنوب جمـال الطاقــة          

ومن . املـتجددة، خصوصـا مـن خـالل املركـز الدويل حملطات الطاقة الكهرمائية الصغرية يف هان تشو بالصني                   
 عقـد حلقـة دراسـية بشــأن الـتعاون يف جمـال احملطـات الكهرمائــية       ٢٠٠٤ع ـا يف عــام  أبـرز األنشـطة املضـطل   

. الصـغرية فـيما بـني البلدان النامية حضرها مشاركون من بلدان أفريقية وعربية وآسيوية ومن أمريكا الالتينية        
ــيني عــلى شــىت اجلوانــب املتصــلة باحمل          طــات واشــتملت األنشــطة األخــرى عــلى تدريــب املهندســني األفريق

الكهرمائـية الصـغرية وايفـاد بعثات من كبار موظفي املركز لتقدمي املشورة التقنية إىل مجهورية كوريا الشعبية       
 .الدميقراطية والسودان

وشـهد العـام أيضـا تعزيـز قـدرات املركـز الدويل لالرتقاء بتكنولوجيا الصناعة التحويلية الذي أنشئ بالتعاون               
كـز الدعـم إىل الـبلدان النامـية مـن أجـل حتسـني أدائهـا التكنولوجي يف جماالت           ويقـّدم املر  . مـع حكومـة اهلـند     
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الصـناعة التحويلية واإلنتاجية والنوعية والقدرة على املنافسة من خالل االرتقاء بالتكنولوجيا وبناء القدرات،              
 بلدان اجلنوب، والـنهوض بتكنولوجـيات الصـناعة التحويلية، وتعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني       

 ١٤ مشـاريع جديـدة مبيزانـية امجالية تزيد على        ٧وقـد مت صـوغ      . وإقامـة شـراكة مـن أجـل التنمـية املسـتدامة           
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥مليون دوالر لتنفّذ خالل الفترة 

ومـن األحـداث اهلامـة املتصـلة مبركـز شـنجن الـدويل لـترويج التكنولوجـيا ألغراض التنمية املستدامة يف الصني،              
وقد عقدت باالقتران مع معرض . د حلقـة عمـل دولـية تـتعلق بتكنولوجـيا الطاقة املتجددة واالستثمار      كـان عقـ   

وقـد أتاحــت احللقــة فرصـة لتــبادل اآلراء حــول   . التكنولوجـيا املــتقدمة الصـينية احلــادي عشــر يف مديـنة شــنجن   
 .تملة من أجل االقتصادات الناميةالتطورات البحثية األخرية يف جمال تكنولوجيا الطاقة املتجددة وتطبيقاا احمل

 
 موجودات اليونيدو تعزز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 
يف إطـار الـتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل الشراكة التكنولوجية، وّحدت اليونيدو اجلهود مع حكومة اهلند يف     

ويلية الكفؤة عن طريق حتسني تكنولوجيا العدد جمـال التدريـب وبـناء القـدرات للعمـال الفنـيني يف جمـال الصـناعة التح          
 .املكنية واملمارسة والكفاءة يف استخدام الطاقة

والربنامج مصمم لتحديد األثر املضاعف الذي يتحقق عندما يصبح هؤالء املتدربون مدربني يف بلداهنم يف املؤسسات                
الــبلدان باعــتماد وإدخــال تكنولوجــيات جديــدة ونتــيجة لــلمهارات احملّســنة، ســتقوم . والصــناعات الــيت يعملــون فــيها

وتصـاميم وعملـيات خاصـة باملنـتجات وممارسـات عمـل وأسـاليب متسمة بالكفاءة يف استخدام الطاقة، باإلضافة إىل              
 .زيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة

على العدد املكنية والتكنولوجيا والـتقّدم الصـناعي يف العديـد مـن الـبلدان النامية يعتمد على زيادة الكفاءات التقنية، و                 
واهلدف األساسي للمشروع يتمثّل يف . املسـتخدمة يف الصـناعة التحويلـية الـيت تشـكّل العـدد املكنـية عنصرا هاما فيها             

خلـق شـراكات تكنولوجـية جديـدة وإنشـاء حلقات وصل فّعالة لتوأمة معاهد التدريب التقين يف البلدان األفريقية مع                     
غالور والبنجاب وأماكن أخرى يف اهلند، إلرساء التعاون الطويل األجل فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال         املعـاهد يف بان   

 .التدريب الصناعي

 مــن فرصــة لــتطوير - أوغــندا والســودان ومصــر - مشــاركا مــن ثالثــة بلــدان أفريقــية  ٢٠، اســتفاد ٢٠٠٤ويف عــام 
ويبّشر عام . بيع يف مراكز التدريب التابعة لليونيدو يف اهلنداملهـارات الـنظرية والعملـية، اتيحـت هلـم خـالل مخسة أسا            

 . بلدا أفريقيا١٥ مشاركا من ١٢٠ أيضا بتدريب متوقع لـ٢٠٠٥

 

 األنشطة األخرى  
 

تشـهد شـىت فصـول هـذا الـتقرير السـنوي عـلى اجملموعـة الواسـعة مـن أنشـطة اليونـيدو اليت اضطلع ا خالل                       
 :وتبني األمثلة التالية األنشطة األخرى. فيما بني بلدان اجلنوبالسنة واليت تربز عناصر التعاون 

 تدريب خرباء من زامبيا وكوبا يف مركز أحباث بنغالور التابع ملعهد العلوم يف اهلند؛ •

تـرويج ونقـل جتـارب وخـربات وتكنولوجـيات الصـناعة التحويلـية الصينية واهلندية يف جمال بناء املساكن                     •
  بلدان أفريقية خمتارة؛املنخفضة التكلفة يف

 الذي تنفّذه اليونيدو باالشتراك مع China Online وهـي شـريك يف مشـروع    UNIDO Exchangeشـبكة   •
السـلطات الصـينية وشـركات دولـية والذي سيتيح إضافة شراكة هادفة بني منشآت صغرية ومتوسطة يف         
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ــيا وآســـيا واحملـــيط    اهلـــادئ وأمـــريكا الالتينـــية الصـــني ومنشـــآت صـــغرية ومتوســـطة يف بلـــدان يف أفريقـ
 والكاريبـي؛

غـرفة الـتجارة اآلسـيوية األفريقـية اليت جيري إنشاؤها اآلن يف إطار مؤمتر طوكيو الدويل املعين بالتنمية يف                •
أفريقـيا، بدعم من اليونيدو وبالتعاون مع اليونديب واألونكتاد واجملموعة املعنية باألعمال التجارية التابعة           

ــباد، ستصــب  ــيني       لني ــني مــنظمي املشــاريع األفريق ــتفاعل ب ــية لل ح إطــارا مؤسســيا رئيســيا ومؤسســة أقاليم
 واآلسيويني؛

، ٧٧زاد تعزيـز الـتعاون مـع عـدد مـن املـنظمات مـن بيـنها مركـز اجلـنوب يف جنـيف، وأمانـة جمموعـة الـ                   •
ي للعوملة وحترير التجارة    ، والربنامج العامل  ٧٧وغـرفة الـتجارة والصـناعة للـبلدان النامـية الـتابعة جملموعة الـ             

 والتنمية البشرية املستدامة التابع لألونكتاد واليونديب؛

 غرييرو االستئماين من أجل تنفيذ برنامج مشترك لتقييم     -واصـلت اليونيدو املناقشات مع صندوق برييز         •
ي للتنمية املستدامة االحتـياجات التكنولوجـية كمـتابعة ملـبادرة اليونـيدو اليت استهلت يف مؤمتر القمة العامل       

 .٢٠٠٢يف عام 
   

   التمثيل امليداين     -حاء 
 

ولدى . ، اسـتهلت مـبادرة جديدة من أجل حتسني حضور اليونيدو امليداين وتوسيع نطاقه    ٢٠٠٤خـالل عـام     
قـيام املديـر العـام باجـراء تقيـيم لـلحالة يف املكاتـب امليدانـية القائمـة يف بدايـة العـام، استهل مبادرة دف إىل                          
توسـيع نطـاق الشبكة امليدانية لكفالة حضور اليونيدو يف مواقع تزيد عنها يف أي وقت مضى، مع احلرص يف            
نفـس الوقـت عـلى أن يكـون الـنموذج اجلديـد للحضـور امليداين قادرا على تيسري دور اليونيدو التشاركي يف           

ق تعاون أوثق مع اليونديب على وجرى العمل على حتقي. آلـيات التنسـيق عـلى الصـعيد املـيداين تيسريا كامال      
 .مستوى الربجمة املشتركة ويف منوذج بديل للحضور امليداين

وقـد كُفـل حتقـيق الشـفافية الكاملـة يف املناقشـات واملقررات ذات الصلة من خالل إنشاء الفريق االستشاري         
وقد عقد ذلك   . يا والصـني  غـري الـرمسي املعـين بالالمركـزية، الـذي شـارك يف رئاسـته املمـثّالن الدائمـان ألملانـ                    

 اجتماعا مع اجملموعات اإلقليمية لضمان فهم    ١٥الفـريق مـا جمموعـه سـت اجـتماعات استكملت بأكثر من              
مايو، /وخـالل الـدورة الثامـنة والعشـرين جمللـس التنمية الصناعية، اليت عقدت يف أيار               . املـبادرة بشـكل كـامل     

ــر العــام مناقشــاته مــع     ــية عــلما، يف   قــرر اجمللــس أن يواصــل املدي ــربنامج وامليزان اليونديــب، وأحاطــت جلــنة ال
وكان الغرض من االتفاق هو إضفاء الطابع . سـبتمرب، بنـّية املدير العام ابرام اتفاق تعاون مع اليونديب       /أيلـول 

الـرمسي عـلى الـنهج احملـدد لألنشطة الربناجمية املشتركة، حيث وضع تشديد خاص على تنمية القطاع اخلاص                  
عنصـرا فعـاال ملواصـلة تنفـيذ توصيات اللجنة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية اليت أنشأها األمني العام     باعتـباره   

 .لألمم املتحدة، والبدء، يف نفس الوقت، يف تنفيذ النموذج اجلديد للحضور امليداين

ب اليونيدو يف وترتـب عـلى النموذج اجلديد للحضور امليداين إنشاء مكاتب فرعية لليونيدو داخل مقار مكات              
واتفق على مبدأ تقاسم التكاليف خالل فترة جتريبية     . الـبلدان املعنـية وتـزويد كـل مـنها مبوظـف بـرامج وطين              

، بينما ١٥حمـددة مدـا سـنتان، يقـوم خالهلـا اليونديب بتغطية التكاليف التشغيلية ملكاتب اليونيدو الفرعية الـ         
وخـالل دورة اجمللـس املعقودة يف       . لون يف املكاتـب الفرعـية     تـتكفل اليونـيدو بتكالـيف املوظفـني الذيـن سـيعم           
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نوفمــرب، أبلـغ املديــر العــام الــدول األعضـاء بــأن اتفــاق الــتعاون مـع اليونديــب قــد مت توقــيعه يف    /تشـرين الــثاين 
 .٢٠٠٥سبتمرب وأن تنفيذه سيؤدي إىل تشغيل املكاتب الفرعية األوىل يف أوائل عام / أيلول٢٣نيويورك يف 

وباإلضافة إىل ذلك،   .  كما حّددت مواقعها   ١٥عـايري السـتبانة أماكن مكاتب اليونيدو الفرعية الـ        ووضـعت م  
مت أيضـا رفـع مسـتوى بعـض اجلهـات احملوريـة احلالـية إىل مكاتـب فرعـية لضـمان توحـيد احلضـور امليداين يف               

 متطلبات املوارد املالية وأخذا يف احلسبان.  مكتبا فرعيا٢٠املسـتقبل، وبذلـك أصبحت الشبكة امليدانية تضم         
الالزمــة لتوســيع نطــاق الشــبكة امليدانــية يف إطــار تلــك املــبادرة، وبغــية ضــمان إدارة املــوارد احملــدودة املــتاحة   
للمـنظمة بأكـرب قـدر من النجاعة من حيث التكلفة، فقد تقرر حتويل ثالثة مكاتب قطرية إىل مكاتب فرعية،             

 .امليداين يف تلك البلدان من خالل النموذج اجلديد للحضور امليداينوبذلك مت االبقاء على حضور اليونيدو 

 يف وجود شبكة ميدانية تشمل حضور      ٢٠٠٥وتتمـثل النتـيجة الصـافية للعملـية اجململة املتوخاة مع بداية عام              
 مكاتب ١٠ مكتبا ميدانيا تضم ٢٧وسـوف تتألف الشبكة من     .  موقعـا يف كـل أحنـاء العـامل         ٥٠اليونـيدو يف    

 مكتــبا قطــريا مــع األخــذ يف احلســبان املكتــب االقلــيمي املنــتظر فــتحه يف جــنوب أفريقــيا، ومــا    ١٧يمــية وإقل
ــتني، ومركــزا يف تركــيا   ٢٠جمموعــه  ــبا فرعــيا، وجهــتني حموري ــية انشــاء   .  مكت ــة الســنة، كانــت عمل ويف هناي

 .املكاتب الفرعية اجلديدة لليونيدو حترز تقدما جيدا

مرت عملـيات اليونـيدو امليدانـية يف حالـة اسـتقرار مع استمرار عملية ختويل          أيضـا، اسـت    ٢٠٠٤وخـالل عـام     
الصـالحيات اليت استحدثت من قبل إىل ممثّلي اليونيدو الذين يشغلون وظيفة حائز خمصصات رئيسي ورئيس         

م ونتـيجة هلـذه العملـية الـيت استهلت يف عا          . فـريق للـربنامج املـتكامل واملخطـط اإلطـاري لـلخدمات القطـرية             
ــيدو بوصــفهم حائــزي خمصصــات   ١٩ االبقــاء عــلى مــا جمموعــه   ٢٠٠٤، مت خــالل عــام  ٢٠٠٣  ممــثّال لليون

وعالوة على ذلك، كانت املكاتب اإلقليمية      .  ممـثّال لليونـيدو يعملـون رؤسـاء أفـرقة يف امليدان            ١٧رئيسـيني و  
، مما ٢٠٠٤خالل عام باملقـر، اليت تقوم أيضا بعمل حائزي خمصصات رئيسيني، تؤدي وظائفها بشكل جيد         

وأثبتت . سـّهل حتقـيق الدرجـة املطلوبـة مـن تنسـيق ورصـد الربامج واملشاريع اليت تنفّذ يف البلدان اليت تغطيها                  
املـبادرة أن مـن الصـعب ادارـا يف بعـض األحيان على الصعيد امليداين وعلى صعيد املقر على حد سواء، إال                      

 ختويل الصالحيات ذا الشكل إىل هنج أكثر اتساقا للتنفيذ مما أنـه ميكـن مـن خـالل اجلهود املنسقة أن يؤدي           
 .حيقق فوائد إضافية لزبائن اليونيدو

، اسـتمرت اجلهـود اإلضـافية لـزيادة حتسني كفاءة إدارة الشؤون املالية على الصعيد امليداين،     ٢٠٠٤ويف عـام   
ريات لضـمان زيـادة إمكانية   وشـهدت املكاتـب يف اندونيسـيا ومصـر واملكسـيك ونـيجرييا فـتح حسـابات نـث              

الـتحكم والنجاعة من حيث التكلفة، فضال عن حتقيق وفر يف الوقت الالزم إلدارة امليزانية التشغيلية ونفقات              
وعالوة على ذلك، استمر تطوير دليل . وكُفـل تنظـيم تدريـب ذي صـلة للموظفني املعنيني يف املقر       . املكاتـب 

ه دقــيق ومفّصــل إلجنــاز العمــل الــيومي، ال ســيما بالنســبة للمســائل  العملــيات امليدانــية مــن أجــل تقــدمي توجــي
وعـالوة عـلى ذلـك، استمرت فييت نام متثّل حالة االختبار بالنسبة لنظام أغريسو املايل،              . اإلداريـة والتنفـيذية   

 .مبا يف ذلك إمكانية نقل حساباا املتعلقة بالنثريات، بشكل مباشر إىل النظام الرئيسي
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 خامساً
 نشطة احملفل العاملي   أ
 

فهــي توفِّــر، مــن جهــة، . تضــطلع اليونــيدو، بصــفتها وكالــة متخّصصــة تابعــة لألمــم املــتحدة، بــدور مــزدوج  
وهـي تضطلع أيضا، من  . خدمـات الـتعاون الـتقين الـيت تعـّزز املهـارات والتكنولوجـيا والقـدرات ذات الصـلة                 

عرفة عن عمليات التنمية الصناعية والشؤون جهـة أخـرى، بوظـائف حمفـل عـاملي، مـن خـالل إنـتاج ونشـر امل              
أو إجراء مداوالت ومناقشات بشأن التنمية الصناعية واملسائل املتعلقة ا من أجل      /املتصـلة ـا، واسـتهالل و      

 .التأثري على جدول األعمال اإلمنائي يف هذا اجملال

ملـية، وحتويل هذه املعارف وادارا،  ويشـكّل انـتاج املعـارف الصـناعية، الـيت تعتـربها اليونـيدو مـنفعة عامـة عا            
عنصـرا أساسيا من عناصر والية اليونيدو يف جمال تعزيز القدرات الصناعية يف البلدان النامية ويف االقتصادات               

وتغطــي اليونــيدو، واضــعة يف اعتــبارها اســتراتيجيتها املؤسســية، جمــاالت مــثل نقــل   . الــيت متــر مبــرحلة انتقالــية
اها، والتعلم، واالبتكار، وبناء املهارات والقدرات، وهي جماالت ذات صلة مباشرة التكنولوجـيا ورفـع مسـتو    

 .بنمو اإلنتاجية

وتستند أنشطة احملفل العاملي لليونيدو إىل البحوث الداخلية والتعاونية وكذلك إىل الثروة املتجّمعة من التجارب 
أنشـطة احملفـل العاملي يف الفصول اليت تتناول        ويـرد ذكـر عـدد مـن         . الـناجتة مـن بـرامج اليونـيدو للـتعاون الـتقين           

 .بالتفصيل عمل اليونيدو يف جمال صوغ الربامج والتعاون التقين، فضال عن تنسيق الربامج والعمليات امليدانية

وسـوف ختضـع األنشـطة البحثـية واالمنائـية يف املسـتقبل ملـبادئ توجيهـية جديدة تشمل برنامج التعاون التقين                
ونتيجة لذلك، سوف تحدد أهداف ونواتج البحوث حبيث   ). يشار إليه يف الفصل السادس     (ودورة املشـاريع  

 .تعاجل املشاكل ذات األولوية اخلاصة وتعزز الروابط بني حبوث اليونيدو وبرناجمها اخلاص بالتعاون التقين

اعية، وبرنامج وتسـلط األبـواب التالـية الضـوء عـلى أنشـطة خمـتارة، مـع تركـيز خاص على اإلحصاءات الصن                    
، وبرنامج اليونيدو لتطوير شبكات   ٢٠٠٧-٢٠٠٤الـبحوث اخلاص باإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة         

 ).UNIDO Exchange(التوريد، وشبكة اليونيدو 
   

   اإلحصاءات الصناعية-ألف
 

تتوىل اليونيدو وحدها مـنذ مـا يـزيد عـلى عقـد مـن الـزمن، أوصت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة بأن              
ــيدان     . املســؤولية عــن اإلحصــاءات الصــناعية  ــتعاون والتنمــية يف امل ــتعاون مــن مــنظمة ال ومــنذ ذلــك احلــني، وب

. االقتصـادي، قامـت اليونيدو جبمع اإلحصاءات الصناعية العامة وتقديرها وحفظها وتعميمها على نطاق العامل              
 من ٢٠٠٤ها كمنفعة عامة، قامت اليونيدو بتعميم نسخة عام    وكجـزء مـن اخلدمـة العاملـية املنـتظمة الـيت تقدم            

والنشرات ) CD-ROM(قواعـد بـيانات اليونـيدو اإلحصـائية عـن الصـناعة بوسـائط عّدة، منها األقراص املدجمة                    
 ومن أجل تقدير اجملاميع اإلقليمية وغريها من اجملاميع الشاملة لعدة بلدان عن إنتاج الصناعة. املطبوعة واإلنترنت
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التحويلـية واجتاهـات تلـك اجملاميع، أعدت اليونيدو سالسل زمنية جديدة باألسعار الثابتة عن القيمة املضافة يف                 
الصناعة التحويلية على مستوى القطاعات الفرعية وفقا للتنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع      

ة إىل األوساط اإلحصائية الدولية يف وضع وترويج        وقّدمـت اليونـيدو أيضـا مسـامهة نشط        . األنشـطة االقتصـادية   
وفضـال عـن ذلـك، اضطلعت اليونيدو أيضا بأنشطة    . معـايري دولـية يف جمـال اإلحصـاء وضـمان نوعـية البـيانات           

 .تعاون تقين يف جمال بناء القدرات الالزمة لعمليات اإلحصاءات الصناعية، باالستفادة من منهجيتها
   
 اص باإلطار الربناجمي املتوسط األجل  برنامج البحوث اخل-باء
 

-٢٠٠٤مــنذ موافقــة املؤمتــر العــام عــلى بــرنامج الــبحوث اخلــاص باإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل للفــترة  
 .، نفّذت أنشطة هامة فيما يتعلق جبميع املكونات البحثية األربعة لإلطار٢٠٠٧

اجــية والتغــيري اهليكــلي يف الــبلدان النامـــية      إىل توفــري حتلــيل مقـــارن ألداء اإلنت  ١ويهــدف عنصــر الــبحوث    
، لــتقدير " بلــدا١٧أداء اإلنتاجــية يف "ويــنفذ هلــذا الغــرض مشــروع حبــثي هــو   . وعالقــتهما بــاحلد مــن الفقــر 

اجتاهـات اإلنتاجـية يف عّيـنة واسـعة مـن الـبلدان النامـية، باالسـتناد إىل قـاعدة بـيانات شـاملة خاصة مبؤشرات                
 دراسـة حالـة قطـرية، ستتناول العوامل احلامسة الرئيسية لنمو اإلنتاجية            ١٧تحلـيل بــ   وسيسـتكمل ال  . اإلنتاجـية 

 .يف تلك البلدان وأدوات السياسات اليت ميكن استخدامها لتعزيز منو اإلنتاجية
 إىل تقيـيم دور التكنولوجـيا املنشـورة يف تعزيـز اإلنتاجـية، مع تركيز خاص على            ٢ويهـدف عنصـر الـبحوث       

وعالوة على ذلك، ستدرس أنشطة     . ني اجلهـات الفاعلـة االقتصـادية واألسـواق واملؤسسـات          نظـام الـتفاعل بـ     
الــبحوث العالقــة بــني التنمــية الصــناعية وشــّدة الــتلوث واآلثــار الواقعــة عــلى التنمــية التكنولوجــية ونشــر            

 .التكنولوجيا يف البلدان النامية
تفاد ا من جمموعة من السياسات اإلمنائية  إىل دراسـة الكيفـية الـيت ميكـن أن يسـ        ٣ويهـدف عنصـر الـبحوث       

ويـنفذ مشـروع بعنوان   . املقـبولة عـلى الصـعيد املـتعدد األطـراف يف حفـز منـو اإلنتاجـية وختفـيف حـدة الفقـر                   
، يــتعلق بــربنامج حبــثي مشــترك بالــتعاون مــع جامعــة  "تســخري املــنافع العمومــية مــن أجــل التنمــية االقتصــادية "

 .كومبلوتنسه مبدريد
 جانـب حبـثي آخـر مـن جوانـب هـذا العنصر تقييم أفضل وسيلة ميكن أن تسهم ا السالسل العاملية                    ويتـناول 

ويهـدف هـذا البحث إىل حتديد      . لـتطور قـيمة املنـتجات وشـبكات اإلنـتاج العاملـية يف تعزيـز القـدرات احمللـية                  
ة يف السالسـل العاملية  وتقيـيم أفضـل طـريقة ميكـن ـا، مـع التركـيز عـلى القطاعـات الفرعـية، زيـادة املشـارك                

لـتطور قـيمة املنـتجات وشـبكات اإلنـتاج العاملـية، مـن أجـل تعزيز القدرات التنافسية للصناعة احمللية، وماهية                     
 .الدعائم املؤسسية والسياساتية هلذه العمليات

ة يف إدراج الصناعات احمللي"ويتـناول أحـدث منشـور يف سلسـلة مـن املنشـورات يف هـذا امليدان، وهو بعنوان                   
، كيف ميكن أن "فرص وحتديات اإلرتقاء: السالسـل العاملـية لـتطور قـيمة املنـتجات وشبكات اإلنتاج العاملية          

يتــيح نشــر نظــم اإلنــتاج هــذه فرصــا للمنــتجني يف الــبلدان النامــية لالرتقــاء بقدراــم التكنولوجــية والصــناعية  
ربة الــبلدان اآلســيوية يف تعزيــز املــوارد احمللــية ويركــز املنشــور أيضــا عــلى جتــ. واالندمــاج يف االقتصــاد العــاملي

واألجنبـية مـن خـالل املشـاركة النشـطة يف السالسـل العاملـية لتطور قيمة املنتجات وشبكات اإلنتاج العاملية،                      
وعـلى تـأثري تـزايد القـدرة التنافسـية للصني وانضمامها إىل منظمة التجارة العاملية، وعلى تأثري االتفاق اخلاص          

وخيلص املنشور إىل تقدمي سياسات     . ات واملالبـس عـلى الـبلدان اآلسيوية وغريها من البلدان النامية           باملنسـوج 
 .صناعية وتقدمي التوصيات األساسية املتعلقة باالقتصادات اآلسيوية األخرى األقل جناحا
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بلدان النامية يف وضع ويف جمـال الـتعاون الـتقين، تركـز اليونـيدو عـلى تقدمي املشورة واملساعدة العمليتني إىل ال          
 .السياسات والربامج باستخدام هنج السالسل العاملية لتطور قيمة املنتجات يف قطاعات حمددة

 إىل حتليل أجنع االستراتيجيات حلفز مسامهة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف النمو   ٤ويهـدف عنصـر البحوث      
ية املؤسسية والتحديات املتصلة بذلك اليت تواجه     الصـناعي الديـنامي وتقيـيم استراتيجيات املسؤولية االجتماع        

سبتمرب تنفيذ /وقد بدأ يف أيلول. املنشـآت الصغرية واملتوسطة يف جهودها الرامية إىل النفاذ إىل أسواق جديدة       
 .أحد املشاريع، بالتعاون مع جامعة هارفارد

   
 )بيدكوم(  برنامج مكافحة التهميش والفقر من خالل التنمية الصناعية -جيم

 
هو برنامج مدته ثالث سنوات بدأ يف ) كومبيد(بـرنامج مكافحة التهميش والفقر من خالل التنمية الصناعية         

 بـتمويل مـن الدامنـرك، ويشـكل جـزءا ال يـتجزأ مـن بـرنامج الـبحوث اخلـاص باإلطـار الربناجمي                       ٢٠٠٢عـام   
 عــلى الــتحدي الــذي ميــثله حتقــيق وهــذا الــربنامج البحــثي املعــني هــو جــزء مــن رد اليونــيدو. املتوســط األجــل

وينصّب التركيز الرئيسي للبحوث على البلدان املنخفضة الدخل، ويهدف بشكل   . األهـداف اإلمنائـية لأللفية    
. رئيســي إىل تعمــيق فهــم دينامــيات التنمــية الصــناعية املســتدامة مــن أجــل تعزيــز الــنمو وختفــيف حــدة الفقــر  

 عـن االقتصاد العاملي، وبالتايل غري قادرة على انتهاز الفرص       والـبلدان املنخفضـة الدخـل هـي عمومـا مهمشـة           
ولذلـك تـبذل جهود الستكشاف أفضل السبل لضمان مشاركة هذه   . الـيت يتـيحها تدويـل اإلنـتاج والـتجارة         

 .البلدان يف فوائد العوملة
    

 ربط البحوث بأنشطة التعاون التقين: برنامج كومبيد
 

للتنمية ، الـذي متولـــه الوكالـة الدامنركـية     ) والفقـر مـن خـالل التنمـية الصـناعية         مكافحـة التهمـيش   (بـرنامج كومبـيد     
الدولـية، هـو منـوذج جـيد للـربط بـني الـبحوث والـتعاون التقين، ودعامة رئيسية ألنشطة احملفل العاملي اليت تضطلع ا           

 مجــيعها ذات صــلة وثــيقة - وبعــد اســتعراض دقــيق للقضــايا االقتصــادية الراهــنة، اخــتريت مخســة مواضــيع  . اليونــيدو
 :وهذه املواضيع هي.  مع تركيز خاص على البلدان املنخفضة الدخل-باإلطار الربناجمي املتوسط األجل لليونيدو 

 أوجه القصور السوقية واملنافع العامة؛ •

 ختفيف حدة الفقر؛ •

 الصناعات الصغرية؛ •

 رأس املال االجتماعي؛ •

 .التطوير التكنولوجي •
امج، عمل خرباء دوليون ومعاهد حبوث دولية يف تعاون وثيق مع موظفي اليونيدو، وتلقوا إرشادا             وطـوال تنفـيذ الـربن     

وأعدت دراسات ميدانية يف بلدان خمتارة يف البلدان  . من فريق كومبيد وفريق االستعراض املؤلف من نظراء خارجيني        
 .دانيةاملنخفضة الدخل، بالتعاون مع اجلامعات احمللية ومكاتب اليونيدو املي

فمـا هـي اخلطـوات التالـية؟ بعـد أن مت الـتأكد مـن السـالمة األكادميية للربنامج، ستطبق االستنتاجات اليت توصل إليها             
. الـربنامج عـلى أنشـطة الـتعاون الـتقين، ـدف حتسـني خدمـات اليونيدو املقدمة إىل البلدان املنخفضة الدخل املهمشة              

علومـات الـواردة يف الـتقارير واملعارف املستمدة منها، أن تستمر البحوث    وميكـن عـالوة عـلى ذلـك، باالسـتناد إىل امل         
 .حول هذه املواضيع بغية تعزيز األساس التحليلي لتعاون اليونيدو التقين
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أوجـه القصـور السـوقية واملـنافع العامـة، وختفـيف حدة الفقر،              : واملواضـيع اخلمسـة املدرجـة يف الـربنامج هـي          
ــتطوير التكــنولوجي  والصــناعات الصــغرية، ورأس  ــه، إىل  .  املــال االجــتماعي، وال ــربنامج، يف جممل ويهــدف ال

وقد أعد البحوث املتعلقة بكل مشروع خرباء . حتسـني تـأثري أنشـطة الـتعاون الـتقين الـيت تضـطلع ـا اليونيدو              
ــية مــرموقة    ــيون مــرموقون ومعــاهد حبــوث دول ــتقارير، وإدرا   . دول ــية لل ــيا إعــداد الصــيغ النهائ ج وجيــري حال

التعلـيقات الـواردة مـن فـريق االسـتعراض املؤلف من نظراء خارجيني والواردة من اجلهات احملورية الداخلية،            
 .بغية ضمان أن تكون البحوث ذات صلة بأنشطة احملفل العاملي والتعاون التقين اليت تضطلع ا اليونيدو

   
   الشراكات البحثية-دال

 
ثــية رائــدة، ــدف تعزيــز أنشــطة احملفــل العــاملي الــيت تضــطلع ــا   أرســيت ترتيــبات تعاونــية مــع مؤسســات حب

 .املنظمة
  

 جامعة أكسفورد
 

يف إطـار الـتعاون مـع مركـز دراسـات االقتصـادات األفريقية جبامعة أكسفورد، أعد موظف اليونيدو احلاصل                
ولوجــيا واهلــيكل عــلى زمالــة حبثــية لــدى املركــز املذكــور عــددا مــن ورقــات البحــث تــتعلق باإلنتاجــية والتكن 

وفضال عن ذلك، نظم املركز دورة . التنظـيمي والـتجارة والتعلـيم واالسـتثمار يف الصـناعة التحويلية األفريقية      
دراسـية يف أكسـفورد ملوظفـي اخلدمـة املدنية األفريقيني الناطقني بالفرنسية لتدريبهم على حتليل البيانات على       

 .مستوى املنشآت
  

 جامعة هارفارد
 

ســبتمرب مشــروع بالــتعاون مــع جامعــة هارفــارد لدراســة وتقيــيم أمهــية اســتراتيجيات املســؤولية  /أيلــولبــدأ يف 
االجتماعـية املؤسسـية والـتحديات ذات الصـلة الـيت تواجههـا املنشآت الصغرية واملتوسطة يف جهودها الرامية           

ة وجمموعات املنتجات اليت وسيحدد املشروع أيضا القطاعات الفرعية الصناعي. إىل الـنفاذ إىل أسـواق جديدة     
حيـتمل أن يؤدي فيها اعتماد ممارسات املسؤولية االجتماعية املؤسسية من جانب املنشآت الصغرية واملتوسطة   

وسيستقصي املشروع  . إىل زيادة احلصص السوقية، بسبب تفضيل املستهلكني لالستهالك املسؤول واملستدام         
. ؤسسـية وإدارة النوعـية وتعزيـز اإلنتاجية على مستوى الشركات          أيضـا العالقـة بـني املسـؤولية االجتماعـية امل          

 .٢٠٠٥سبتمرب /ويتوقع أن يكتمل املشروع يف أيلول
  

 جامعة كومبلوتنسه
 

وضع برنامج حبثي مشترك بالتعاون مع جامعة كومبلوتنسه مبدريد، يف إطار املشروع البحثي اخلاص بتسخري        
ويهدف هذا املشروع البحثي إىل دعم اقتراح اليونيدو الرامي إىل          . ديةاملـنافع العامـة مـن أجـل التنمية االقتصا         

وضـع خطـة أعمـال مشـتركة أو جـدول أعمـال مشـترك ملـنظومة األمـم املتحدة فيما يتعلق بالتنمية، كما هو                          
وعـلى اخلصـوص، سيهيئ املشروع األساس التحليلي هلذه        . مـبني يف الفصـلني األول والـثاين مـن هـذا الـتقرير             

رة وسيسـهم يف صـوغ الـتدابري الـيت يـتوخى أن تـتخذها منظومة األمم املتحدة من أجل حتقيق األهداف             املـباد 
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وسـتعرض اسـتنتاجات هـذا املشـروع البحـثي ونواجتـه يف املؤمتر العام القادم ويف اجتماعات        . اإلمنائـية لأللفـية   
 .٢٠٠٥األمم املتحدة الرئيسية اليت ستعقد يف عام 

   
 ية الصناعية  تقرير التنم-هاء

 
الــذي ميـثل سلســلة مـن املنشــورات الـيت تتضــمن جتــارب    تقريـر التنمــية الصـناعية   منشـور اليونــيدو الـرائد هــو   

وهـو يهدف إىل توفري التوجيه ملقرري  . السياسـات االمنائـية وتسـهم يف تنقـيح جـدول أعمـال التنمـية الدولـية                
اص عـلى صوغ وتنفيذ ورصد االستراتيجيات    السياسـات ومسـاعدة اجلهـات املعنـية يف القطـاعني العـام واخلـ              

 .الوطنية املتعلقة باحلد من الفقر بصورة فّعالة من خالل التعزيز املستدام لالنتاجية

يولـيه وركّـز على التصنيع والبيئة واألهداف االمنائية لأللفية يف أفريقيا           / يف متـوز   ٢٠٠٤وقـد صـدر عـدد عـام         
رير وحيــّدث معايــرة األداء الصــناعي، يتــناول الــتحديات الــيت وبيــنما يواصــل الــتق. جــنوب الصــحراء الكــربى

وهو يتضمن، من مث، تركيزا خاصا . تواجههـا الـبلدان األفريقـية يف تعزيـز جهودهـا الرامية إىل احلد من الفقر               
عـلى العمليات الدينامية لنمو االنتاجية وتوليد الثروة والتقدم االجتماعي يف أفريقيا يف سياق أهداف وغايات    

 .إعالن األلفية املتفق عليها دوليا واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر
   
 )SPX News(  نشرة أخبار بورصات التعاقد من الباطن والشراكة -واو

 
هـي الرسـالة اإلخبارية الفصلية لربنامج   ) SPX News(نشـرة أخـبار بورصـات الـتعاقد مـن الـباطن والشـراكة        

 معلومات عن أنشطة اليونيدو يف     ٢٠٠٣وقد وفرت هذه النشرة منذ عام       . ريداليونـيدو لـتطوير شبكات التو     
جمـال الـتعاقد مـن الـباطن، وبرنامج شبكات التوريد، والشبكة العاملية لبورصات التعاقد من الباطن والشراكة       

)SPX .(             ــ حيث تعرض مقاالت خلفية  "االفتتاحية "-١: والنشـرة مـبوبة عـلى أسـاس مخسـة عـناوين، وهـي 
أضــواء عــلى بورصــات الــتعاقد مــن الــباطن   "-٢توي عــلى معلومــات اســتراتيجية أو ذات اهــتمام عــام؛ و حتــ

ـــ حيــث يطلــب مــن مديــري بورصــات الــتعاقد مــن الــباطن والشــراكة أن يقّدمــوا عروضــا عــن     "والشــراكة  ـ
انب إدارة  ــ حيث تعرض استراتيجية أو دراسة استقصائية عن جو         "رصد البلدان  "-٣مؤسسام وبراجمها؛ و  

استعراض  "-٤شـبكات الـتعاقد مـن الـباطن والـتوريد فـيما يـتعلق بـبلد معـني أو جمموعة معينة من البلدان؛ و                   
 ـــ حيـث يسـلط الضـوء عـلى دراسـة استقصـائية أو حتلـيل أو على هنج ذي صفة أكادميية أكرب، مع               "أكـادميي 

موجــزة ومعــارض تعــاقد مــن الــباطن   ــــ حيــث تــرد قائمــة بأخــبار  "أخــبار املنــتدى "-٥قائمــة منشــورات؛ و
 .وأحداث متنوعة أخرى

ويسـاعد بـرنامج اليونـيدو لـتطوير شـبكات الـتوريد شـركات مـن الـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصادات                    
وتشمل اخلدمات اليت تقدم يف هذا    . االنتقالـية عـلى االرتـباط بالشـبكات العاملـية للـتعاقد من الباطن والتوريد              

ــباطن والشــراكة    الصــدد إنشــاء ب  ــتعاقد مــن ال ــنوان اإللكــتروين    (ورصــات ال ميكــن طلــب املعلومــات مــن الع
spx@ unido.org (    ــتوريد ــر شــراكات شــبكات ال ــات مــن العــنوان اإللكــتروين      (وتطوي ميكــن طلــب املعلوم

supply-chain@ unido.org.( 
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 )UNIDO Exchange(  شبكة اليونيدو -زاي
 

، وهــي شــبكة األعمــال واملعــارف الــتابعة للمــنظمة، تعزيــز  )UNIDO Exchange(واصــلت شــبكة اليونــيدو 
وهي خالصة " مراكز اليونيدو املرجعية "أنشـطة احملفـل العـاملي الـيت تضـطلع ا اليونيدو، وذلك بنشر سلسلة                

 كيفية بدء"وافـية، مـتاحة باالتصـال احلاسـويب املباشر، خلربة اليونيدو ودرايتها يف جماالت تدخل خمتارة، مثل                 
ــية  ــية الغذائ ــية     "و" الصــناعات الزراع ــنظمات غــري احلكوم ــنظمات اجملــتمع املــدين وامل ــع م ــيدو م ــاون اليون " تع

وحتــتوي شــبكة اليونــيدو اآلن، أكــثر مــن أي وقــت مضــى، عــلى  ". مشــاركة اليونــيدو يف االتفــاق العــاملي"و
 اخلــاص والعــام معلومــات عــن جمــاالت مــتعددة للــتفوق الصــناعي، يكــثر اســتخدامها مــن جانــب القطــاعني   

 .وكذلك من جانب األوساط األكادميية

وإضـافة إىل تطويـر املعـارف املتصـلة بطبيعـتها باملـنظمة، تشـتمل شبكة اليونيدو على خصائص جديدة دف          
) مبا فيها اجلهات املوجودة يف امليدان(إىل حتسـني االتصـاالت احلاسـوبية املباشـرة بـني املنظمة واجلهات املعنية         

مــثال ذلــك أنــه، إىل جانــب املنــتديات املفــتوحة والســّرية .  الــيت تــتألف مــنها الشــبكات املخــتلفةواملؤسســات
املـتوفرة بـالفعل عــلى الـبوابة، تتـيح شــبكة اليونـيدو عقــد االجـتماعات باالتصـال احلاســويب املباشـر بتكالــيف         

قــت، يف املواضــيع املــتعلقة مقــبولة، األمــر الــذي ميكّــن مــن املشــاركة الزهــيدة الــتكلفة، والكاملــة يف نفــس الو 
 .باملنظمة وبأعضاء البوابة

 الفرصة لشبكة اليونيدو لعرض معلومات املنظمة بطريقة انتقائية وعملية وسهلة التناول    ٢٠٠٤وقـد هـيأ عام      
عـلى املسـتعملني، حبيـث يـتمكن شـركاء اليونـيدو مـن االسـتفادة بشـكل أكـثر كفـاءة من التشارك يف موارد                    

 .اح هلم أيضا املسامهة فيها بسهولة أكثر وفعالية أكرباملنظمة يف حني تت
   

  أمانة ر تومني ختتار اليونيدو-إقامة الشبكات على الصعيد دون اإلقليمي يف آسيا 
 

ومجهورية كوريا الشعبية االحتـاد الروسي  أمانـة هنـر تومـني، الكائـنة يف بـيجني، والـيت تضـم شـركاء مؤسسـيني مـن                      
 - TRIS Exchange" تريس" شبكة -نغولـيا، طلبـت من اليونيدو أن تنشئ بوابتها الشبكية   الدميقراطـية والصـني وم  

بغـية زيـادة مـبادالت املعلومـات واملعـارف بـني أعضـائها وتعزيز جهود ترويج االستثمار والتكنولوجيا على الصعيد              
 .دون اإلقليمي

لى اإلنترنت مصممة خصيصا، مثل شبكة   وقـد اخـتريت اليونـيدو عـلى أسـاس جناحاـا السـابقة يف تنفـيذ حلـول ع                   
 -للـــتعاون اآلســـيوي) (TICAD Exchange) (شـــبكة مؤمتـــر طوكـــيو الـــدويل املعـــين بالتنمـــية يف أفريقـــيا" (تـــيكاد"

وتوفـر شـبكة تـريس، باعتـبارها شـبكة شقيقة، إمكانية إجراء تفاعالت مميزة، مع إتاحة الترويج الدويل                   ). األفـريقي 
 .لشراكة، من خالل البوابة العاملية لشبكة اليونيدو والشبكات املنتسبة األخرىلعروض وطلبات التعاون وا

" أســرة"واســتنادا إىل جنــاح تنفــيذ بوابــة أمانــة هنــر تومــني، ومــع إيــالء االعتــبار إلمكانــية الــتفاعل والــترابط يف إطــار  
، وال "تريس"حملوريـة لشـبكة   الشـبكة، يطلـب حالـيا مـن اليونـيدو أن تواصـل تقـدمي مسـاعدا التقنـية إىل اجلهـات ا                 

سـيما يف جمـال التوصـل إىل مواءمـة األعمـال الـتجارية واملعـارف الدولـية عـن طـريق الـترويج والتوعية على الصعيد                         
مباشـرة مـن الشـبكات اآلسيوية األخرى ذات الصلة    " تـريس "وإضـافة إىل ذلـك، يـتوقع أن تسـتفيد شـبكة          . العـاملي 

 .٢٠٠٥ واليت يتوقع أن يبدأ عملها يف عام
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 سادساً
 إدارة األداء  

 

 انطالق العمل باإلدارة القائمة على النتائج -ألف
  

 أي حتديد ما إذا كانت نتائجها املقصودة قد   –يعترب قياس األداء ضروريا لتقييم أثر خدمات اليونيدو 
ف أصحاب  ولقياس التغيريات اليت أحدثها برناجمها للتعاون التقين، حّتى يّتضح ملختل–حتقّقت 

 .األثر املترّتب عليه املصلحة جدوى النهج املستخدم يف تناول مشاكل التنمية، وكذلك    

 اليت هي نتائج أو منتجات املعامل/النواتج: وقد استبانت اليونيدو ثالثة مستويات من املؤشرات هي  
) نظراء اليونيدو(شرين  اليت تقاس ا التغيريات على مستوى املستفيدين املباوالنتائجتقّدمها اليونيدو؛ 

الذين يكونون عادة على املستوى املؤسسي، وأحيانا على مستوى املنشآت التجريبية؛ واألثر، أو      
جممل املنشآت اليت توجد يف قطاع معّين أو  (التغيريات، اليت تطرأ على مستوى املستفيدين املستهدفني 

 .وفقا لألهداف القطرية) يف منطقة جغرافية
يونيدو، سعيا منها إىل قياس أدائها بشكل أفضل، اإلدارة القائمة على النتائج اليت وقد اعتمدت ال 

تقتضي من املنظمات األخذ بنهج مشويل يف اإلدارة بغية كفالة إسهام مجيع أنشطتها يف حتقيق أهدافها    
اصد  اإلستراتيجية ومن أجل خضوع نتائج تلك األنشطة إىل التقييم املنتظم على ضوء األهداف واملق   

وتظهر التجربة أن نظم اإلدارة . باعتبار ذلك وسيلة لدوام حتسني اإلستراتيجية واألداء واإلنتاجية 
القائمة على النتائج ال تـحّسن األداء العام فحسب، بل تزيد أيضا من حفْز املوظفني من خالل التقدير 

سبيل حتقيق األهداف االستراتيجية  األفضل للمسامهة اهلامة اليت ينبغي لكل واحد منهم أن يقّدمها يف 
 .للمنظمة

أي (وما فتئت األمانة تأخذ شيئا فشيئا ذه األداة اإلدارية يف مجيع أنشطتها الرامية إىل حتسني نوعية 
خدماا وأثرها، وقد عملت جاهدة على التحّول تدرجييا من اإلبالغ عن /أنشطتها) جدوى وفعالية

وقد عرضت على الدورة العاشرة للمؤمتر العام معلومات مفّصلة . ألداءاألنشطة إىل اإلبالغ عن نتائج ا
عن التقّدم احملرز بشأن استحداث اإلدارة القائمة على النتائج يف اليونيدو، ووردت هذه املعلومات 

وقد وضعت الدول األعضاء ومراجع احلسابات اخلارجي . ٢٠٠٣التقرير السنوي لعام أيضا يف 
لى اإلجراءات املتخذة الستحداث اإلدارة القائمة على النتائج، بينما طلب املؤمتر تعليقات إجيابية ع

 .وثيقة الربنامج وامليزانيتني اإلثناسنوية القائمة على النتائجالعام إىل املدير العام أن يواصل حتسني 
  

 التقييم الذايت النقدي
 

 يف تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج، قامت  سعيا من األمانة إىل كفالة سري املنظمة يف االجتاه الصحيح
بإجراء تقييم ذايت نقدي لعمل اليونيدو املّتصل باإلدارة القائمة على النتائج، الذي أثبتت صالحيته 
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فيما بعد إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة اليت مّولت بعضا من العمل احلاسم املتصل  
أّما الغرض من ذلك فقد كان تقييم النتائج اليت حتقّقت .  يف اليونيدوباستحداث هذا النوع من اإلدارة 

حّتى اآلن، وحتديد مدى االلتزام يف اليونيدو باإلدارة القائمة على النتائج، واستبانة األنشطة ذات 
واستندت املنهجية املطّبقة إىل هنج . الصلة اليت ينبغي أن تكمل هذا العمل، ووضع خطة عمل ملواصلته 

كما روعيت يف هذه املنهجية استنتاجات وتوصيات مشروع تقرير وحدة التفتيش  . التقييم املوّحد
 ".اإلدارة من أجل النتائج يف منظومة األمم املتحدة: "املشتركة املعنون

وقد أظهر التقييم احلاجة إىل التحّول عن ثقافة تقليدية موجهة حنو اإلجناز إىل ثقافة موجهة أكثر حنو 
كما أسهم   . ئج، وأسهم أيضا يف توضيح عالقات السبب واألثر القائمة بني خمتلف أجزاء املنظمة  النتا

الورقات (هذا العمل يف إقامة روابط منهجية حمسنة مع آليات التنسيق على املستوى القطري  
)  اإلمنائيةاإلستراتيجية للحّد من الفقر، والتقييم القطري املشترك، وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة 

ويف قياس األداء واإلبالغ على املستوى القطري وعلى مستوى املنظمة وحتقيقا لألهداف اإلمنائية  
 .لأللفية

وحيظى املستوى القطري بأهم املنافع املستبانة من اإلدارة القائمة على النتائج، وال سيما منافع الزيادة  
اسات التحليلية والتشخيصات واملؤشرات اليت ينطوي  ولئن كان إعداد الدر. احملتملة يف األثر والتمويل

عليها هنج اإلدارة القائمة على النتائج مستنـزفا للوقت وباهظ التكاليف، فأنه يعّد أمرا أساسيا يف  
مساعدة البلدان على رصد التقّدم احملرز باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ويف حتسني خدمات    

 . عاون التقين، ويف زيادة التمويلاليونيدو يف جمال الت

كيفية حتقيق اتفاق بشأن املنهجية والنهج اللذين : أّما أهم الصعوبات املستبانة فقد كانت كاآليت
سيستخدمان يف إنتاج مؤشرات للتعاون التقين خاصة باليونيدو؛ وكيفية مجع وتسجيل خمتلف أنواع 

لنجاح التسيري اليومي لإلدارة القائمة على النتائج يف البيانات الالزمة؛ وكيفية تقليص الوقت الالزم 
املنظمة؛ وكيفية ختفيف بعض املقاومة الداخلية وتبديد التصّور بأن هذا النوع من اإلدارة ما هو إالّ 

 .عبء إضايف من األعمال املستنـزفة للوقت واألموال 
تائج يف الربنامج وامليزانيتني بغية وأظهر التقييم أيضا احلاجة إىل استحداث اإلدارة القائمة على الن

املشاريع ينبغي أن تستند إىل /وأشار أيضا إىل أن إجراءات دورة الربامج. زيادة املساءلة عن النتائج
اإلدارة القائمة على النتائج وأن تتضّمن، باإلضافة إىل األنشطة، إشارة لكل خطوة من خطوات    

وينبغي للمبادئ التوجيهية ذات الصلة بدورة  . راقبةالسلطة واملساءلة، وإىل معايري ومؤشرات امل
الربامج ورصدها وتقييمها أن تكون مّتسقة مع اإلدارة   /املشاريع، مبا يف ذلك وضع املشاريع /الربامج

ومفهوم اإلدارة القائمة على النتائج ينبغي أن يدمج يف الربامج واملشاريع   . القائمة على النتائج
 .وغ األولية من خالل التطبيق املنتظم لنهج اإلطار املنطقياملتكاملة خالل مرحلة الص

، ويف    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وقد سبق تناول هذه املواضيع األخرية لدى صوغ الربنامج وامليزانيتني، للفترة    
 .املشاريع، مثلما يرد توضيح ذلك أدناه/املبادئ التوجيهية اجلديدة بشأن دورة الربامج

  
  الربنامج وامليزانيتنياإلدارة القائمة على النتائج يف

 
 خطوة كبرية باجتاه   ٢٠٠٤استجابة للقرار الذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته العاشرة، قُطعت يف عام  

-٢٠٠٦استحداث مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج على حنو شامل يف الربنامج وامليزانيتني للفترة 
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وامليزانيتني اختالفا كبريا عن وثيقة فترة السنتني ونتيجة لذلك، سوف ختتلف وثيقة الربنامج  . ٢٠٠٧
، حيث ستتضّمن هنجا شامال يّتسم بقدر أكرب من التحسني يف جمال األخذ باإلدارة ٢٠٠٥-٢٠٠٤

ويعترب ذلك خطوة كبرية يف عملية إحداث حتّول شامل ومتناسق   . وامليزنة القائمتني على النتائج
وسوف تتيح هذه    . النواتج وعن مؤشرات اإلجناز ذات الصلةومنظَّم باجتاه اإلبالغ عن النتائج و

اخلطوة أداة إدارية أخرى تفضي إىل حتسني األداء التنظيمي وتعّزز يف الوقت نفسه شفافية عملية  
 .اإلبالغ ومن مث املساءلة

ويسترشد إعداد مقترحات الربنامج وامليزانيتني بالوثائق املتاحة لدى املنظمة بشأن التخطيط  
تراتيجي، ويستند إىل هنج إطار منطقي حيقّق الربط بني األهداف التنظيمية العامة وبني األهداف     اإلس

اإلستراتيجية للربامج الرئيسية ومؤشرات األهداف والنواتج واألداء ذي الصلة، باإلضافة إىل النواتج    
 أن تزود املديرين، وبالتايل وينتظر من وثيقة الربنامج وامليزانيتني. املقّررة لفرادى العناصر الربناجمية

 .الدول األعضاء، باملعلومات واألدوات الالزمة لتحديد مدى جدوى عمل املنظمة وجناعته وفعاليته  

وترتبط االحتياجات من املوارد باألهداف وبالنتائج املتوقّعة للربامج الرئيسية حبسب هنج اإلطار      
 .١املنطقي املوّضح يف الشكل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ويتوقّف جناح استحداث اإلدارة القائمة على النتائج يف أي منظمة من املنظمات على إدراك مشترك 
ملفاهيم ومبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، اليت جيب أن تواءم مع املتطلّبات اخلاصة بكل منظمة من 

متابعة العملية يف املستويات   وهو يتطلّب، باإلضافة إىل ذلك، التزام كبار املديرين بكفالة . املنظمات
كما يقتضي هذا النجاح مجع معلومات صحيحة وموثوقة عن األداء وفهم . الدنيا ملمارسة السلطة

وبذلك يكون  . هذه املعلومات واالتفاق عليها على نطاق املنظمة ونشرها ورصدها واإلبالغ عنها
كامل مببادئ اإلدارة القائمة على النتائج جهد كبري قد بذل إلجياد السبل الكفيلة بالتزام املوظفني ال 

 .اليت جيري اعتمادها ولتحديد مؤشرات األداء ذات الصلة

 

زنة
املَي

 

 إعمال االستراتيجية املؤسسية
 االستراتيجية املؤسسية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل 
 املبادئ التوجيهية االستراتيجية

الغ خطة األعمال
اإلب

 

 الربامج الرئيسية                 األهداف االستراتيجية

 نطقي  اإلطار امل-١الشكل 

 عناصر الربامج األهداف ●
 النتائج ●
 مؤشرات األداء ●
 النواتج ●
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 كُرس لإلدارة ٢٠٠٤ديسمرب /واستهلَّت العملية بتنظيم معتكَف لكبار املديرين يف كانون األول
نهجي كامل وموّحد  القائمة على النتائج وحّرك عملية شاملة وتشاركية دف إىل كفالة حتقيق فهم م  

هلذا النوع من اإلدارة، وإىل توفري تعاريف واضحة ملفاهيم وتقنيات ومصطلحات اإلدارة القائمة على 
وإضافة لذلك وبعد مناقشات داخلية واسعة مت إصدار مبادئ توجيهية شاملة تكفل الفهم . النتائج

يرو وموظفو الربامج املعنيون فيما املوّحد لنهج اإلدارة القائمة على النتائج الذي سوف يأخذ به مد  
ويف وقت الحق، شارك مديرو الربامج وموظفوهم مشاركة كاملة يف هذه  . يقّدمونه من طلبات

العملية اهلادفة إىل استعراض ما يقّدمونه من طلبات، مما أسهم يف حتقيق فهم أفضل ملفاهيم اإلدارة  
ج للمسؤولني عن تنفيذها؛ وهذا األمر سوف يسهم   وامليزنة القائمتني على النتائج ومللكية هذه الربام

 .بقدر كبري يف حتسني املساءلة  

وأتاح اإلطار املنطقي للمديرين األداة األساسية لصوغ مّربرات وجود الربامج وعناصر الربامج 
، وحتديد املنافع اليت جينيها املستعملون النهائيون بفضل النواتج بغية حتقيق األهداف    )األهداف (
وكما ذُكر آنفا، فإنّ الطلبات ). مؤشرات األداء(، ووضع وحدات لقياس النتائج املتوقّعة  )تائجالن(

الواردة يف مقترحات الربنامج وامليزانيتني جيرى إعدادها وفق هنج تفاعلي وتشاركي يشمل املوظفني    
 .على شىت املستويات ويتيح هنجا منهجيا 

املؤسسات األخرى يف املنظومة تظهر أن استحداث      بيد أن التجربة داخل اليونيدو وكذلك داخل 
فاإلدارة القائمة على النتائج هي عملية  : اإلدارة القائمة على النتائج هو من التحديات الرئيسية

تطّورية حيتاج تنفيذها بالكامل إىل ما بني مثاين وعشر سنوات قبل الوصول إىل مرحلة يستطيع فيها   
. رات استخدام بيانات األداء اليت يتيحها القائمون على تنفيذ الربامجمقّررو السياسات ومّتخذو القرا

. واإلدارة القائمة على النتائج، بصفتها نظاما، ختضع لدى تطبيقها إىل التحسني والتعديل املتواصلني 
وسوف يكون من احملتم لذلك إجراء املزيد من التحسينات والتعديالت يف اليونيدو على أساس تطبيق    

 .التقييم اجلارية باستمرار على نطاق املنظمة/نظام وعلى أساس عملية الرصد والتقديرهذا ال
  

 اإلدارة القائمة على النتائج ألغراض التعاون التقين
 

، اتخذت إجراءات شىت الستحداث اإلدارة القائمة على    ٢٠٠٣على غرار ما مت اإلبالغ عنه يف عام 
ت وضع إستراتيجية برناجمية لإلنتاج األنظف قائمة على النتائج النتائج يف أنشطة التعاون التقين، مشل

وخطة أعمال لفرع الطاقة واإلنتاج األنظف حبيث يكون لكل منهما سجل إجنازات تكميلي من    
وأظهرت التجربة أنه من أجل كفالة االستحداث املنتظم لإلدارة القائمة على النتائج . مؤشرات األداء

نوع من اإلدارة يف الربامج واملشاريع املتكاملة خالل مرحلة الصوغ األولية يتعّين دمج مفهوم هذا ال
 .وذلك من خالل تطبيق هنج اإلطار املنطقي تطبيقا منتظما

ولذلك، ِصيغت مبادئ توجيهية تغطي دورة برامج ومشاريع التعاون التقين بكاملها وتراعي مبادئ 
وجيرى من خالل   . ٢٠٠٥نفاذ هذه املبادئ يف مطلع عام وينتظر أن يبدأ . اإلدارة القائمة على النتائج

هذه املبادئ حتقيق االّتساق يف تطبيق إطار املراقبة اإلدارية مع استبانة أهداف ونتائج واضحة وواقعية،    
ويف سياق العمل مببادئ اإلدارة القائمة على النتائج، مت أخذ كافة أشكال . مبا يف ذلك املؤشرات

ؤثّر العمليات الداخلية تأثريا إجيابيا يف األداء التنظيمي ولضمان أن تستخدم املوارد العناية لكفالة أن ت
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املالية املتاحة للمنظمة استخداما كفؤا وفّعاال من أجل متويل األنشطة ذات األولوية اليت تفرز نتائج 
 .ميكن التعّرف عليها وقياسها بوضوح

يادة حتسني إدارة برامج ومشاريع التعاون التقين، مما ومن األهداف األخرى هلذه املبادئ التوجيهية ز
ييّسر تدفّق العمليات ويبسط اإلجراءات ويوّحد األشكال فضال عن التحديد الواضح لتوزيع املهام 

ودف املبادئ التوجيهية أيضا . الربامج/واملسؤوليات والسلطة واملساءلة يف كل مراحل دورة املشاريع
ز أنشطة اليونيدو للتعاون التقين اليت تؤثّر يف التنمية االقتصادية من خالل مواءمة إىل كفالة صوغ وإجنا

سياسات وأولويات اليونيدو العامة وإمكاناا يف جمال التعاون التقين مواءمة فّعالة مع احتياجات البلدان 
املبادئ التوجيهية أيضا وتتوخى هذه . املتلقية وخططها االمنائية عمال بورقات استراتيجية احلّد من الفقر

التفاعل املناسب مع سائر املنظمات املتعددة األطراف والدولية يف سياق أطر عمل األمم املتحدة 
 .للمساعدة اإلمنائية وكذلك مع وكاالت التعاون التقين واملنظمات غري احلكومية الثنائية والوطنية

   
   األداء على جبهة التعاون التقين-باء
 

 ات يف اإلجنازحتقيق حتسين
 

، الذي ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٤ حتليال حلجم أنشطة التعاون التقين املنجزة خالل الفترة من  ٢يتيح الشكل 
ما شهدته أمناط التمويل من املوارد اخلارجة عن امليزانية ) أ: (ينبغي أن تراعى يف تناوله املسائل التالية

شكّلت املشاريع املمولة من برنامج األمم   مثال، ١٩٩٤يف عام (من تغيري كبري على مدى السنوات 
 يف املائة من جمموع املشاريع املنجزة، فيما بلغت هذه النسبة أقل  ٢٦حنو ) اليونديب(املتحدة اإلمنائي 

يف عام (ما طرأ من اخنفاضات كبرية يف مستويات التوظيف ) ب(؛ و)٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٢من 
 اخنفاض – ٢٠٠٤ يف عام ٥٢٥ موظفا، فيما بلغ هذا العدد ٩٥٢ بلغ عدد املوظفني العاملني ١٩٩٤
 ). يف املائة٤٥بنسبة 
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Figure 2. Technical cooperation delivery, 1994-2004
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 جتاوز حجم اإلجناز يف عام ٢٠٠٤ويظهر الشكل أن حجم مشاريع التعاون التقين املنجزة يف عام 
 يظهر الشكل كما. ، وهو ما يؤكّد التحّول يف إجناز أنشطة اليونيدو يف جمال التعاون التقين١٩٩٧

ومن مثّ، . ٢٠٠٠ يف املائة مقارنة باملستوى الذي شهده يف عام ٤٤زيادة يف حجم اإلجناز بنسبة قدرها 
 .فإن اآلفاق تبدو واعدة يف السنوات املقبلة

  
 مصادر األموال

 
، فإن بروتوكول مونتريال ما زال يشكّل املصدر الرئيسي لتمويل أنشطة ٣مثلما يتبّين من الشكل 

 يف املائة، وصندوق التنمية ٢١تليه الصناديق االستئمانية بنسبة )  يف املائة٣٧,٣(ونيدو للتعاون التقين الي
وسوف تتواصل اجلهود .  يف املائة١٠ يف املائة ومرفق البيئة العاملية بنسبة تقّدر بنحو ٢٠الصناعية بنسبة 

و الرئيسية ولتفادي االعتماد املفرط  من أجل توليد املزيد من التمويل ألنشطة اليونيد٢٠٠٥يف عام 
 .على مصدر وحيد للتمويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 النفقات من امليزانية العادية وإجناز أنشطة التعاون التقين
 

 جناعة تكاليف خدمات اليونيدو بواسطة تقييم أجرته الوكالة الدامنركية للتنمية ١٩٩٧تأكّدت يف عام 
أن نسب تكاليف الدعم اإلداري والتشغيلي يف اليونيدو إىل حجم أنشطة اليت ذكرت ) دانيدا(الدولية 

ومنذئذ، ما فتئت اليونيدو تشهد . التعاون التقين املنجزة هي أدىن النسب بني وكاالت األمم املتحدة
املزيد من اخلفض يف حجمها، وقد عملت على حتسني ما لديها من تدخالت وإدارة وتنسيق ومنهجيات 

واإلدارة واملوظفون عاقدون العزم على مواصلة التحسينات يف الكفاءة .  التعاون التقينإلجناز أنشطة
 .واليت حتققت على مدى السنوات العديدة املاضية
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Figure 3. Source of funds for TC delivery, 2003-2004 ٢٠٠٤-٢٠٠٣  مصادر األموال ألنشطة التعاون التقين املنجزة، -٣الشكل 
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اليورو وبني كل / العالقة بني احلجم الفعلي ألنشطة التعاون التقين املنجزة بالدوالر٤ ويظهر الشكل
وكما يتبّين، فإن . ة لتحقيق ذلك اإلجناز ولتنفيذ مهام عاملية أخرىيورو أُنفق من امليزانية العادي/دوالر

، حتّسنا بنسبة تبعث على ١٩٩٥-١٩٩٤جناعة تكاليف إجناز خدمات اليونيدو شهدت، منذ الفترة 
 نسبة إجناز ألنشطة ١٩٩٥-١٩٩٤فقد حققت املنظمة يف الفترة :  يف املائة٦٧اإلعجاب قدرها 

وباملقارنة، فإن املنظمة .  دوالر مقابل كل دوالر أُنفق من امليزانية العادية٠,٩٨التعاون التقين مقدارها 
 يورو مقابل كل يورو أُنفق ١,٦٤التعاون التقين مقدارها   نسبة إجناز ألنشطة٢٠٠٤حققت يف عام 

ت  عندما أُجري١٩٩٧-١٩٩٦هذا، وقد سّجل أداء املنظمة، مقارنة بفترة السنتني . من امليزانية العادية
 مما يشكّل برهانا آخر على جناح – يف املائة ٤٣، حتّسنا يبعث على اإلعجاب نسبته "دانيدا"دراسة 

 .عملية التحّول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منو إنتاجية املوظفني
 

وهذا ). من الفئتني الفنية واخلدمات العامة( اإلجناز الفعلي يف مقابل جمموع املوظفني ٥يظهر الشكل 
عندما بلــغ اإلجنــاز لكــل موظــف  (١٩٩٤ر يكشف عن أن إنتاجية املوظف حتّسنت منذ عــام األم

).  دوالر١٨٨ ١٠٠، بلغ اإلجناز لكل موظف ٢٠٠٤يف عام ( يف املائة ٧٧بنسبة )  دوالرا١٠٦ ٠٩٠
التزام  وهو ما يربهن مّرة أخرى على – يف املائة ٢٨، ارتفعت اإلنتاجية بنسبة ١٩٩٧ومقارنة بعام 

 .اإلدارة واملوظفني جبعل املنظمة تتسم بقدر أكرب من الكفاءة واالنتاجية

 

  نفقات امليزانية العادية، إىل  نسبة حجم أنشطة التعاون التقين املنجزة -٤الشكل
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 .األمم املتحدة
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(Including African Arab countries)

 ون التقين املنجزة يف أفريقياحجم أنشطة التعا  -٦الشكل 
 )مبا يف ذلك البلدان العربية األفريقية(
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بدون الربوتوكوالت ومؤسسات الدعم
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 التركيز على أفريقيا
 

 وجود تركيز متواصل على إجناز مشاريع التعاون التقين لفائدة أفريقيا، مبا يف ذلك ٦ يتبّين من الشكل
 ١٩٩٨غم أمناط التمويل املتغّيرة، فإن اإلجناز يف هذه املنطقة شكّل منذ عام ور. الدول العربية األفريقية

 يف املائة تقريبا من جمموع اإلجناز، باستثناء ما أُجنز يف إطار عقد التنمية الصناعية ٢٣نسبة تصل إىل 
شروع  فقد تأّتت من امل٢٠٠٣أما الطفرة اليت شهدها عام . املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا/ألفريقيا

 بيد أن. الواسع النطاق املُنفَّذ مع االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بتمويل من االحتاد األورويب

  ١٩٩٤    ١٩٩٥  ١٩٩٦   ١٩٩٧  ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

 ٢٠٠٤-١٩٩٤حجم أنشطة التعاون التقين املنجزة بالنسبة لكل فرد،   -٥الشكل 
 )جمموع املوظفني العاملني/ايل ألنشطة التعاون التقين املنجزةاحلجم اإلمج(
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اإلجناز لفائدــة أفريقيــا، إذا ما استثنينــا الصناديق املتعددة األطراف ومكاتب ترويج االستثمار 
وكما ذُكر آنفا، بلغ اإلجناز يف عام . ائة يف امل٤٧والتكنولوجيا واملؤسسات املماثلة، ارتفع بنحو 

 يف املائة نتيجة للمشروع املشترك بني االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ٥٤ نسبة ٢٠٠٣
ولذلك فإنه من املهم ورود قدر أكرب من املسامهات لفائدة أنشطة اليونيدو الرئيسية . واالحتاد األورويب

 .احتياجات البلدان املتلقيةبغية العمل بشكل أفضل على تلبية 
  

 طائفة خمتارة من إجنازات التعاون التقين
 

 طائفة خمتارة من إجنازات التعاون التقين اليت حتقّقت يف السنوات األخرية مركِّزا على ١يعرض اجلدول 
الصغرية تعزيز االستثمار وجوانب النشاط اليت تضطلع ا فروع اليونيدو املعنية يف جمال البيئة واملنشآت 

 .واملتوسطة
 

 ١اجلدول 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠طائفة خمتارة من إجنازات التعاون التقين، 

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  

 مليون ٢٤٥,٤٤
دوالر عائد االستثمار

 مليون ٢٤١,٢
دوالر عائد 
 االستثمار

 ماليني دوالر ٣٠٤
 عائد االستثمار

 ٣٩( مشروعا ٦٧
 ٣٩ألفريقيا و

للمنشآت الصغرية 
مبا يف ) ةواملتوسط

 مليون ٧٨,٦ذلك 
دوالر عائد 

 االستثمار ألفريقيا

 مليون دوالر ٢٢١
 عائد االستثمار

االقتصاد 
 التنافسي

 طن من ٦ ٣٠٠إزالة 
املواد املستنفدة 

 لألوزون

 طنا ٥ ٦٥٠إزالة 
من املواد املستنفدة 

 لألوزون

 طنا ٣ ٣٧٠إزالة 
من املواد املستنفدة 

 لألوزون

 طنا ٢ ٤٨٠إزالة 
ملواد املستنفدة من ا

 لألوزون

 طن ٤ ٠٠٠إزالة 
من املواد املستنفدة 

 لألوزون

 البيئة 
 السليمة

 ٢٦٨ابتدأ عمل 
منشأة صغرية 

 ومتوسطة

 ٤٣٤ابتدأ عمل 
منشأة صغرية 

 ومتوسطة

 ٥١٢ابتدأ عمل 
منشأة صغرية 

 ومتوسطة

 ٤٢٨ابتدأ عمل 
منشأة صغرية 

 ومتوسطة

 ٥٦٣ابتدأ عمل 
منشأة صغرية 

 ومتوسطة

 عمالة ال
 املنتجة

 ٢ ٥٣٣وّسعت 
منشأة صغرية 

 ومتوسطة أنشطتها

 ١ ٨٤٤وّسعت 
منشأة صغرية 

ومتوسطة أنشطتها

 ١ ٤٣٢وّسعت 
منشأة صغرية 

 ومتوسطة أنشطتها

 ١ ٣٠٦وّسعت 
منشآت صغرية 

 ومتوسطة أنشطتها

 ١ ١٦٠وّسعت 
منشأة صغرية 

ومتوسطة أنشطتها

 

 متّت مساعدة 
 من النساء ٣ ٤٤٣

 املشاريعمنظِّمات 

 متّت مساعدة 
 من النساء ٢ ٠٠٣

 منظِّمات املشاريع

 متّت مساعدة 
 من النساء ١ ٦٠٩

 منظِّمات املشاريع

 متّت مساعدة 
 من النساء ١ ٢٠٧

 منظِّمات املشاريع

 متّت مساعدة 
 من النساء ١ ١٩١

 منظِّمات املشاريع

 

 ٥ ٧٣٢أوجد حنو 
فرصة عمل من 

خالل ترويج 
 االستثمار

٤ ٥٥١أوجد حنو 
فرصة عمل من 

خالل ترويج 
 االستثمار

٤ ٧٨٢أوجد حنو 
فرصة عمل من 

خالل ترويج 
 االستثمار

 ٢ ٧٣٢أوجد حنو 
فرصة عمل على 
األقل من خالل 

تشجيع االستثمار 
١ ٠٥٠مبا يف ذلك 

فرصة عمل يف 
 أفريقيا

 ٥ ٠٠٠أوجد حنو 
فرصة عمل من 

خالل ترويج 
 االستثمار
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 سطة البحوثتعزيز التعاون التقين بوا
 

. يتناول الفصل اخلامس من هذا التقرير اإلجنازات اليت حققتها اليونيدو خالل السنة يف جمال البحوث
برنامج (ومما يثري االهتمام بصورة خاصة برنامج مكافحة التهميش والفقر من خالل التنمية الصناعية 

طة اليونيدو يف جمال التعاون التقين، نظرا للهدف الذي يرمي إليه واملتمثل يف حتسني أثر أنش) كومبيد
وفيما يلي موجز بالتطورات . وال سيما فيما يتعلّق بالتحدي املتمثل يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

البحث والتطوير طوال اهلامة األخرى اليت جّدت خالل السنة واليت ستترّتب عنها أثار يف حتسني أداء 
 : واليت يتناوهلا الفصل اخلامس أيضا٢٠٠٧-٢٠٠٤األجل، فترة اإلطار الربناجمي املتوسط 

نتائج هامة يف مجيع العناصر األربعة اليت يتكّون منها برنامج البحوث الذي وضع لإلطار الربناجمي  ●
 املتوسط األجل والذي اعتمده املؤمتر العام؛

ر يف املستقبل  سوف ختضع مجيع أنشطة البحوث والتطوي-شروط جديدة لصوغ مشاريع البحوث  ●
للمبادئ التوجيهية اجلديدة اليت تغطي جممل دورة برامج ومشاريع التعاون التقين ودورة املشاريع 

وهذا األمر يعين ضمن مجلة أمور أخرى أن أهداف ونواتج . ٢٠٠٥اليت ستصدر يف مطلع عام 
حبوث اليونيدو البحوث سوف تحّدد حبيث تتناول مشاكل معّينة ذات أولوية وتعزز الروابط بني 

 وبرناجمها يف جمال التعاون التقين؛

الطريقة األوىل هي .  مثّة طريقتان أساسيتان لنشر نتائج برنامج البحوث-نشر نتائج البحوث  ●
نشرها بواسطة املنشورات، وال سيما بواسطة تقرير التنمية الصناعية الذي يعّد أهم منشور 

ي السياسات على آخر املسائل املستجدة يف جمال يصدر عن اليونيدو ويهدف إىل إطالع مقّرر
يوليه وركّز على / من هذا التقرير يف متوز٢٠٠٤وقد صدر العدد اخلاص بعام . التنمية الصناعية

وباإلضافة إىل هذا . والبيئة واألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربىالتصنيع 
أّما .  حبوث تستند إىل النتائج اليت أفرزا مشاريع البحوثالتقرير، سوف تنشر بانتظام ورقات

الطريقة الثانية لنشر النتائج فتنطوي على إنشاء مركز للمعارف من أجل ترويج وتوفري املعلومات 
 عن برنامج البحوث عرب موقع اليونيدو العمومي على اإلنترنت ومن خالل شبكة اليونيدو 

"UNIDO Exchange." 
  

 ييم حتسن التعاون التقينأنشطة التق
 

يتوىل فريق التقييم التابع ملكتب املراقب املايل العام املسؤولية عن تزويد اإلدارة باإلفادة املرجتعة   
لة   /التحليلية واملوضوعية عن جدوى برامج   مشاريع اليونيدو وكفاءا ونتائجها، خدمةً ألغراض املساَء

 حتسني النوعية يف جمال تصميم وتنفيذ خدمات اليونيدو  جتاه أصحاب املصلحة وسعيا إىل التمكني من
وقد أتاح تقرير مقّدم إىل جملس التنمية الصناعية حملة عامة عن العمل املنجز والدروس  . احلالية واملقبلة

املستفادة والتوصيات املقّدمة لتحسني الربامج، وكذلك عن العمل اجلاري االضطالع به ملتابعة    
ن على أن اإلدارة واملوظفني جاّدون يف تناول النتائج والتوصيات وعاقدون العزم التوصيات، مما يّربه

ويف هذا الصدد، مت وضع نظام معزز لإلفادة املرجتعة يشمل النشر  . على معاجلة هذه املسائل
 املستهدف للنتائج ويكفل املتابعة االستباقية للتوصيات، وكذلك الدروس املستفادة اليت جيري دجمها يف    

كما أُتيحت معلومات عن أنشطة فريق التقييم املتصلة باستحداث أفضل ممارسات    . برامج جديدة
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Figure 7. Evaluation results, 2003-2004

. وقد حتقّق ذلك بواسطة التعاون النشط مع فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم . معايري ومبادئ التقييم
قية واملوضوعية أما األنشطة املوّحدة هذه فقد أتاحت الدعم لوضع تقارير تقييمية تّتسم باملصدا   

وقد شكّل القرار اليت اّتخذه . ولزيادة تعزيز املساءلة جتاه أصحاب املصلحة من خالل التقارير احملّسنة
 .اجمللس بشأن التقرير أداة مفيدة يف توجيه أنشطة التقييم املقبلة

نظر الفصل ا(وخلصت التقييمات املتعّمقة للربامج املتكاملة واملخططات اإلطارية للخدمات القطرية   
إىل أن الربامج كان هلا أثر من حيث حتسني صورة اليونيدو وحضورها يف البلدان  )  ألف-الثالث 

وعالوة على ذلك، . املعنية وأسهمت يف حتقيق مستوى أفضل من تنسيق األنشطة القطرية واّتساقها
تعاون امليداين املتعدد ميكن اعتبار الربامج املتكاملة شرطا ال غىن عنه بالنسبة لألمناط اجلديدة لل

األطراف اليت تتطلّب مواءمة أقوى بني مجيع برامج األمم املتحدة ضمن إطار الورقات اإلستراتيجية    
 .للحّد من الفقر، والتقييم القطري املشترك، وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  

  
 فعالية برامج التعاون التقين

 
فقد شهد مؤشر  . ة إجيابية تتمثل يف حتّسن أداء برامج التعاون التقينتظهر نتائج التقييمات عالم

الكفاءة والفعالية، الذي يقاس ببلوغ أو باحتمال بلوغ هدف املشروع، زيادةً على ما كان عليه يف  
 ٢٠٠٤ يف املائة من جمموع النواتج اليت مت تقييمها يف عام  ٨٢وبالفعل، أفضت نسبة . السنة السابقة

وقد شكّل هذا األمر نسبة    ). ٧انظر الشكل( ناجتا إىل نتائج مرضية أو أفضل من ذلك ١٣٠وعددها  
أّما األمر الذي كان أقل إجيابية فهو األداء فيما يتعلق . ٢٠٠٣ يف املائة مقارنة بعام  ٦حتّسن قدرها  

ه أو يف وقت متأّخر ولئن كان معظم املشاريع املقّيمة قد أُجنر يف أوان. بالوفاء مبواعيد اإلجناز املقّررة
 . يف املائة من املشاريع املقيمة شهدت تأخريا كبريا نظرا ملشاكل التمويل باألساس١٢قليال، فإنّ 
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 االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
 

وقد سبق اختاذ تدابري شىت . خالل التقييمات، اُستفيد عدد من الدروس اليت يرد أمهّها يف اجلدول أدناه
تنتاجات ولتنفيذ التوصيات؛ وتتيح املبادئ التوجيهية اجلديدة بشأن دورة برامج ومشاريع لتناول االس

 .التعاون التقين تدابري وأدوات لتناول تلك االستنتاجات والتوصيات وتنفيذها
 

 ٢اجلدول 
   الدروس املستفادة-التوصيات 

 االستنتاجات التوصيات

ملستوى ينبغي تعزيز أنشطة التحليل التمهيدية على ا
وبذلك . القطري وختصيص األموال االبتدائية هلذا الغرض

ستتمكّن اليونيدو، بصورة أفضل، من صوغ براجمها ومن 
تقدمي املشورة إىل احلكومات بشأن األنشطة ذات 
األولوية اليت ينبغي تشجيعها يف جمال التنمية الصناعية 
املستدامة ومن توفري املدخالت ذات الصلة يف التشخيص 

ألطر الربناجمية على الصعيد القطري، مع تركيز خاص وا
على ورقات استراتيجية احلّد من الفقر والتقييمات 
القطرية املشتركة وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة 

 .اإلمنائية

مدة األنشطة التحضريية كانت أقصر مما جيب بسبب 
قيود التمويل والوقت، مما حال دون تركيز بعض 

سألة القيود الرئيسية وجعلها يف بعض الربامج على م
 .احلاالت موجهة حنو العرض

ضرورة تعزيز جدوى الربامج وتركيزها فضال عن حتقيق 
 .التكامل مع أطر املساعدة على نطاق األمم املتحدة

ضرورة أن يتّم خالل مرحلة صوغ الربامج تطبيق هنج 
اإلطار املنطقي بقدر أكرب من االنتظام وضرورة حتليل 

مل املخاطر بقدر أكرب من الدقة يف مرحلة صوغ عوا
ومن الضروري أن تتضّمن الوثائق مؤشرات . الربامج

نتائج ذات نوعية وكمية حمّددة بشكل أفضل بغية إتاحة 
الرصد والتقييم املناسبني فضال عن إقامة الصالت مع 

 .الغايات القطرية ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية
هنج الربامج املتكاملة من منظور حشد ينبغي متابعة 

وينبغي جلهود حشد األموال أن تكفل األخذ . األموال
بنهج موحد يف احلاالت اليت تعتمد فيها األنشطة على 

ا إقامة صالت أوثق مع أطر . جناح بعضها البعض أّم
وخباصة إطار عمل األمم املتحدة (التنسيق القطرية 
ثيل امليداين فمن شأهنما وتقوية التم) للمساعدة اإلمنائية

 .أن يكونا حامسني يف كفالة املزيد من التمويل

مل يتحقّق سوى جزء من الّتوقعات املتعلقة بزيادة 
وما تبّين هو . التمويل اليت ستحققها الربامج املتكاملة

أن املاحنني مل يغّيروا بعد، يف معظم احلاالت، هنجهم 
ال ملشاريع املتعلق بتمويل املشاريع وخّصصوا األمو

ولعناصر من الربامج املتكاملة على أساس متطلبام 
وقد أضّر هذا األمر بطبيعة التكامل . الثنائية وأولويام

 .يف حّد ذاا
أوصت التقييمات بأن تتضّمن كل الربامج املتكاملة 
بصورة عامة عنصرا حتليليا للمشورة السياساتية والقدرة 

 أساس النهج واألسلوب على املنافسة يتّم تنفيذه على
 .املوّحدين لليونيدو

أظهرت التقييمات وجود طلب قوي على املشورة 
واملعلومات بشأن الدور اجلديد للحكومات عامة 
ووزارات الصناعة خاصة يف حتديد ما يلزم من 
التدخالت السياساتية الرامية إىل تعزيز القدرة على 

 .املنافسة ومنو اإلنتاجية
يدو يف البلد املعين شرط مسبق لكفالة وجود مكتب اليون

التنفيذ احلسن التنسيق والكفؤ ألنشطة متشّعبة مثل 
وينبغي القيام جبملة أمور منها تناول . الربامج املتكاملة

هذه املسألة يف سياق الشراكة االستراتيجية بني اليونيدو 
 .واليونديب على املستوى امليداين

وضعتها هي اليت احا  اليت أصابت جن املتكاملةالربامج
 واليت نسقت هيئات اختاذ القرارات الرفيعة املستوى

على املستوى القطري عن طريق آليات توجيهية فّعالة 
 .على مستوى الربامج واملشاريع
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 أداء التمويل -جيم
 

ة زيادالتعاون التقين املمّولة من كافة مصادر التمويل برامج ومشاريع  اعتماداتصايف جمموع  شهد
 ٢٠٠٣ مليون دوالر يف عام ٩٠,٢مقارنة مببلغ مليون دوالر  ١١٧,٢ يف املائة حبيث بلغ ٢٩بنسبة 

 . مليون دوالر١٠٠ البالغة أكثر من ٢٠٠٣التقرير السنوي لعام ، وجتاوز بكثري توقعات )٨الشكل (
ادة قدرها زيعليها سبق التوقيع عات املقبلة مبوجب اتفاقات ودفامل مستوى شهدإضافة إىل ذلك، 

نقصا قدره  املبلغ املتاح من موارد املاحنني القابلة للربجمة ويف الوقت نفسه، شهد.  ماليني دوالر١٤,٤
 قد ٢٠٠٤شدت عام اليت حالصافية  املوارد املالية جمموعوجبمع هذه املبالغ معا، يكون . مليون دوالر

يع يتجاوز مستوى اإلجناز مببلغ قدره ومبا أن حجم صايف اعتمادات املشار.  مليون دوالر١٣٠,٨بلغ 
 مليون دوالر، مما يزيد من احلافظة املتاحة، فإن من املتوقع أن يزيد حجم أنشطة التعاون التقين ١٩

 .٢٠٠٥املنجزة مّرة أخرى يف عام 
 

 
لّها مقّدم من ماحنني ج(مة من صندوق التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية وبلغت األموال املقّد

 ماليني دوالر يف شكل صناديق استئمانية من البلدان ٣,٩ مليون دوالر، مبا يف ذلك ٦٢,٨) حكوميني
 وقدره ٢٠٠٣ الذي حتقّق يف عام بلغامل على يف املائة ٣٢ بنسبة كبريةل هذا املبلغ زيادة وميثّ ."املتلقية"

 تاريخ اليونيدو وال يقلّ إال قليال عن املبلغ الذي ، ويشكّل ثاين أعلى مبلغ شهدهمليون دوالر ٤٧,٤
 ١٨وكانت إيطاليا مسامهة رئيسية يف هذا اجملموع حيث جتاوزت مسامهتها . ١٩٩٢حتقق يف عام 

مث تأيت املفوضية األوروبية يف . مليون دوالر، مبا يف ذلك متويل املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية
ّدمت مسامهات إضافية يف إطار املشاريع القائمة فضال عن الدفعة األوىل ضمن إطار املركز الثاين حيث ق

، مثة عدة مشاريع إضافية يف ٢٠٠٥وبالنسبة لعام . ٢٠٠٤مشروع جديد جرى التوقيع عليه يف عام 
رنسا ومن بني املاحنني احلكوميني الرئيسيني اآلخرين الدامنرك وسويسرا وف. طريقها إىل املوافقة النهائية
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جمموع االعتمادات الصافية
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وفنلندا واململكة املتحدة والنرويج والنمسا واهلند واليابان واليونان، اليت ساهم كل منها أو تعّهد مببلغ 
وعالوة على اهلند، كانت تركيا والصني وغواتيماال وكولومبيا ومصر ضمن . مليون دوالر أو أكثر

 ماليني دوالر متأتية من ٨ا حنو ، منه٢٠٠٤الدول األعضاء املتلقية اليت قّدمت مسامهات هامة يف عام 
ويرد يف التذييل باء توزيع اعتمادات صندوق التنمية الصناعية . صندوق األمم املتحدة االستئماين للعراق

 .والصناديق االستئمانية حسب املنطقة واملوضوع

دوالر،  مليون ٣١,٣وبلغ صايف االعتمادات من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
أما صايف االعتمادات من . ٢٠٠٣ مليون دوالر على املبلغ الذي حتقق يف عام ٢,٥أي بزيادة قدرها 

وبلغ التمويل من كال هذين املصدرين املتعّددْي .  مليون دوالر١٧,٤مرفق البيئة العاملية فقد بلغ 
وق األمم املتحدة اإلمنائي لكّن صايف االعتمادات من صند. األطراف أعلى مستوى له يف تاريخ اليونيدو

 .كان سلبيا حيث إن ما أُلغي من أموال متبقية كانت مرصودة ملشاريع قدمية جتاوز التمويل اجلديد

، استحدث ألول مّرة هنج يّتسم بقدر أكرب من االنتظام فيما يتعلّق بالدور الذي ٢٠٠٤ويف عام 
ات، ومن مث أيضا فيما يتعلق بالنهج احملدد تستطيع اليونيدو أن تقوم به يف األوضاع الالحقة لألزم

والتمويل يتم عادة من خالل هنج متكامل على نطاق املنظومة . الـمّتبع يف التمويل يف مثل هذه األوضاع
ويتطلب هذا األمر من اليونيدو أن تقوم، قبل توجيه نداء من النداءات، . أو من خالل نداء مشترك

منائية، وأن تتعاون يف عملية جمموعة األمم املتحدة اإلنّسق، الذي هو عادة باقتراح مشاريع حمّددة على امل
وقد جرى األخذ ذا النهج يف حالة العراق، . انتقاء األولويات وختصيص املوارد على نطاق املنظومة

 .حيث حتققت نتائج واضحة وإجيابية

رضها بصورة أوضح وما تفضي إليه وبصورة عامة، فإن زيادة تركيز أولويات اليونيدو املواضيعية، وع
من برامج، يؤثران إجيابيا على حشد املوارد، وال سيما يف جمايل بناء القدرات التجارية والتخفيف من 

ومن املتوقّع أن تتحقَّق زيادة أخرى يف هذا اجملال ألن نتائج . وطأة الفقر بواسطة األنشطة املُنتجة
 سوف تتاح يف شكل جمموعات ٢٠٠٤ الشركاء الرئيسيني يف عام الربامج املشتركة اليت اتفق عليها مع

 .٢٠٠٥برناجمية لكي ينظر فيها املاحنون يف عام 
وبالنسبة لبناء القدرات التجارية، فإنه من املتوقّع أن يشمل هذا اجلانب تسعة بلدان نظرا لتنفيذ مذكرة 

قد جرى متويل نصيب اليونيدو من صوغ و. ٢٠٠٣التفاهم املوقّعة مع منظمة التجارة العاملية يف عام 
الربامج من الصندوق االستئماين لبناء القدرات التجارية، الذي أنشئ خالل املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 

وجتدر اإلشارة إىل أن ثالثة ماحنني قاموا، بناء على ما جاء يف التقرير املرحلي عن . ٢٠٠٢يف عام 
يف الصندوق، مما مكّن اليونيدو من مواصلة االستجابة بسرعة استخدام هذا الصندوق، بسد النقص 

 .لطلبات املساعدة يف هذا اجملال اإلمنائي احلاسم

وبناء . ، التوقيع مع اليونديب على ثاين أكرب مبادرة لصوغ الربامج املشتركة٢٠٠٤ومت يف أواخر عام 
التنمية، جيري العمل يف عدد من على تقرير وتوصيات جلنة األمم املتحدة املعنية بالقطاع اخلاص و

البلدان على صوغ جمموعات متكاملة قطرية مشتركة بني اليونيدو واليونديب لتنفيذ أنشطة تعىن بتنمية 
وسوف يشترك . القطاع اخلاص، تشارك فيها األمم املتحدة ومنظمات أخرى على املستوى القطري

 .٢٠٠٥ل عام الشركاء يف عرض هذه الربامج على اجلهات املاحنة خال
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 وافق صندوق األمم املتحدة ٢٠٠٤ففي عام . ويتواصل التعاون مع مصادر التمويل غري التقليدية
املساعدة على خفض العجز "االستئماين لألمن البشري على مشروع ثان سينفّذ يف أفغانستان يف إطار 

ررة من احلرب من خالل زيادة يف املساعدات اإلنسانية املقّدمة إىل اجملتمعات احمللية الريفية املتض
ومت االنتهاء من عملية استعراض مشروعني ". اإلنتاجية الزراعية وتعزيز األنشطة الثانوية املدّرة للدخل

ومنح صندوق األمم املتحدة . ٢٠٠٥آخرين لفائدة بنغالديش ومالوي وسيبدأن العمل يف عام 
شاريع أصغر يف إطار األولوية املواضيعية موافقته على ثالث م") صندوق ترينر("للشراكات الدولية 

 .اخلاصة بالطاقة، فيما منح الصندوق املشترك للسلع األساسية موافقته على مشروعني آخرين

 ألغراض الربامج املتكاملة واألطر االستراتيجية القطرية ما ٢٠٠٤وقد بلغ التمويل الذي حشد يف عام 
 مليون ١٦,٨ليون دوالر من االعتمادات الصافية و  م٢٨,٧ مليون دوالر، مبا فيها ٤٤,٥مقداره 

وبلغ جمموع مستوى املوارد اليت حشدت . دوالر من املدفوعات يف املستقبل مبوجب اتفاقات موقّعة
 . مليون دوالر٢١٢) باستثناء تكاليف الدعم(ألغراض الربامج املتكاملة 

   
   العمليات والضوابط الرقابية الداخلية-دال

  
 مات الدعم اإلداري والتحكّم يف تكاليف التشغيلحتسني خد

 
شهدت تكاليف إدارة املعلومات واالتصاالت اخنفاضا على مدى السنوات السّت املاضية، حيث     
جرى إبدال نظم احلواسيب املركزية الغالية الثمن وغري الكفؤة نسبيا بنظٍم حديثة تتسم بقدر أكرب من     

ني القادمة إبدال القليل الباقي من هذه النظم، مما سيفضي إىل وسوف يتم خالل فترة السنت. التفاعل
هذا، وقد حوفظ على املستويات املنخفضة نفسها، أو أقل منها . ختفيضات إضافية يف تكاليف الوحدة 

 بقليل، اليت شهدا تكاليف تشغيل إدارة املعلومات واالتصاالت بالنسبة لكل مستعمل يف عام 
عدد من اخلوادمي القدمية وإنشاء مرفق خارج املوقع يعمل بالكامل لتحقيق  ، وذلك رغم إبدال ٢٠٠٢

، احملافظة على ٢٠٠٣وباملثل، مت أيضا، على غرار سنة . العودة إىل العمل واستمراره بعد الكوارث
املستوى املنخفض ملتوسط عدد االستفسارات اليت يتلقاها مكتب املساعدات احلاسوبية الذي بلغ     

 .ت يف اليوم الواحدمخس استفسارا 

وعالوة على الربنامج اجلاري يف جمال إدخال التحسينات على إدارة املعلومات واالتصاالت، جرى 
 :٢٠٠٤تنفيذ مجلة من التحسينات املبتكرة أو شرع يف تنفيذها يف عام 

التابعة يناير جناح يف تطبيق نظام جديد للسفر يعتمد على قاعدة املعلومات /أُحرز يف كانون الثاين ●
 لليونيدو؛

مواصلة األعمال بعد الكوارث وجيري حاليا بشكل    /مت االنتهاء من إنشاء مرفق خارجي لالنعاش ●
 مستمر إرسال نسخة من بيانات اليونيدو العملياتية إىل املرفق اخلارجي؛

التقين جرى حتسني وتوسيع نطاق نظام مراقبة األداء املايل، مبا يف ذلك استحداث مشاريع للتعاون     ●
 باليورو ومتكني املكاتب امليدانية من الوصول إىل النظام ألغراض االستفسار واإلبالغ؛   

مت االنتهاء من وضع تدابري التشييد األولية اخلاصة باملرفق احلاسويب اجلديد التابع إلدارة املعلومات   ●
 .واالتصاالت الذي يستجيب للمعايري الصناعية 
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 يف مراقبة امليزانية وختطيطها بدقة، اليت اّتسمت ا إدارة اليونيدو  الكفاءة٢٠٠٤واستمرت يف عام 
، حقّقت خدمات إدارة املباين، اليت ١٩٩٩ومنذ عام . على مدى الفترات اإلثناسنويتني الثالث املاضية

، وفورات يف تكاليف التشغيل مجيع املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويلتقّدم خدمات موّحدة إىل 
 . حنو مليون دوالر كل سنة دون أن يترّتب على ذلك تقليص يف نوعية اخلدمات اليت تقّدمهابلغت

وكما ذُكر آنفا، فقد صيغت مبادئ توجيهية جديدة يف جمال التعاون التقين تغطي جممل دورة 
ساءلة املشاريع، ومن شأهنا أن تحّسن بقدر كبري اإلجراءات والعمليات والضوابط الرقابية وامل/الربامج

 .ذات الصلة بأنشطة التعاون التقين واحملفل العاملي
  

 إدارة املوارد البشرية
 

طّبق فرع إدارة املوارد البشرية املنهجية اليت نقّحتها وعّممتها مؤخرا جلنة اخلدمة املدنية الدولية من 
أجل تصنيف الوظائف من الفئة الفنية على أساس شكل جديد لتحليل مهام الوظائف وصوغ   

وقد استحدثت جلنة اخلدمة املدنية الدولية هذين املنهجية والشكل اللذين يتوافقان توافقا . توصيفاا
وتستهدف املنهجية والشكل حتقيق النواتج واألثر مع التركيز  . وثيقا مع اإلدارة القائمة على النتائج

 .على الزبائن والتأكيد على العمل اجلماعي

شرية حلقات عمل لعرض الشكل اجلديد املبّسط يف صوغ توصيفات مهام ونظّم فرع إدارة املوارد الب
. الوظائف، وانتهز الفرصة للترويج هلذا الشكل بصفته أداة إدارية قوية لتقييم أداء شاغلي الوظائف

وهذه العملية اجلديدة يف حتليل وتصميم مهام الوظائف تشّجع املديرين على التركيز على نتائج النواتج 
وهي تنّص بوضوح .  ذات القيمة املضافة وعلى األثر والنتائج اليت تفرزها املهام الوظيفية املنفّذةالرئيسية

على بيانات وظيفية موجهة حنو النتائج، مما يسّهل استبانة أهداف ومقاصد األداء اليت ميكن على 
عة عن األداء، يكون وخالل املناقشات اليت تتناول اإلفادة املرجت. أساسها تقييم أداء شاغل الوظيفة

 .باإلمكان حتديد النقائص يف بلوغ األهداف واملقاصد وجعلها أساسا لتقييم مبادرات التدريب والتطوير

 برنامج تعزيز ٢٠٠٤ومن أجل تعلّم التنظيم وتطوير اإلدارة، نظّم فرع إدارة املوارد البشرية يف عام 
ومنذ ذلك احلني،  . ٢٠٠٢ استهلت يف عام االمتياز املهين، الذي هو آخر حلقة يف دورة تدريبات 

 من كبار املديرين واملوظفني من الفئة الفنية، إضافة إىل ممثلي ٢٠٠استفاد من هذا احلدث أزيد من 
 .اليونيدو يف مجيع املناطق

ويقتضي االمتياز التقين من املوظفني من الفئة الفنية أن يعملوا بانتظام على تعزيز وحتديث كفاءام  
ومن . ية أو الوظيفية، مما ميكّنهم من فهم املشاكل الناشئة فهما أفضل وتقدمي احللول املناسبة هلاالتقن

الضروري أيضا التسليم بأن االمتياز التقين نادرا ما حيقّقه فرد واحد، ولكّنه يكون مثرة عمل  
بشكل ملموس إخصائيني عديدين يستطيعون مناقشة االجتاهات التكنولوجية والبيئية واالجتماعية 

ويف هذا السياق، ما فتئت سلسلة من  . ويقدرون على تعزيز نوعية اخلدمات اليت تقّدمها املنظمة
اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   احللقات الدراسية املركِّزة تنظّم لدعم جماالت التركيز الواردة يف  

س التفّرغ الكامل،  مشاركا حدثني تعليميني على أسا ٧٥، حضر ٢٠٠٤ ففي عام .٢٠٠٧-٢٠٠٤
مها حلقة دراسية مركّزة حول االبتكار من أجل التطوير وحلقة دراسية ثانية حول نشر التكنولوجيا 

وقام إخصائيون دوليون بارزون بإدارة احللقتني الدراسيتني، حيث جرى تطبيق . وترويج االستثمار
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 الربناجمي رباتية على إطار اليونيدوفوري للتعلّم اجلماعي بغية التوصية بإدخال حتسينات مواضيعية وخ
 . وبرنامج عملهااملتوسط األجل 

وبفضل برنامج اليونيدو للتمرين الداخلي، تتاح خلرجيي اجلامعات فرص دولية للتعلّم املهين يف  
كما يسهم برنامج التمرين . اليونيدو، مما يسهم يف منائهم الشخصي ويف آفاق تطّورهم الوظيفي

وقد شهد الربنامج خالل السنوات الثالث املاضية . برنامج اليونيدو للتعاون التقينالداخلي يف تنفيذ 
 متمرنا ١١٣ إىل ٢٠٠٢ متمرنا يف عام ٨٤تطّورا إجيابيا حيث بلغ جمموع عدد املتمّرنني زيادة من  

 يف   ٦٠ شهرا مترين، أي ما ميثّل نسبة منو تقّدر بأزيد من  ٤٣٤كما سجل ما جمموعه  . ٢٠٠٤يف عام 
 .٩ املائة بالنسبة للسنتني املاضيتني، حسبما يتضح يف الشكل  

ويف جمال التحديث العام للكفاءات، جرى تنفيذ مبادرات حول تعزيز الصحة املهنية، بصفتها عنصرا 
فقد عقدت حلقتان دراسيتان تناولتا إدارة الضغط يف أماكن : مكّمال هاما للتعلّم التقين واإلداري

وقد أدار احلدثني أطباء معترف بكفاءام على املستوى الدويل    . لب واألوعية الدمويةالعمل وصحة الق
 .وحضرمها موظفو الفئة الفنية وموظفو الدعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكتب املراقب املايل العام
 

  معلومات خلفية عن مكتب املراقب املايل العام، الذي أُنشئ يف٢٠٠٣التقرير السنوي لعام يتضّمن 
 لتزويد اإلدارة والدول األعضاء وسائر اجلهات املعنية بالضمانات واملشورة املستقلة  ٢٠٠٣عام 

واملوضوعية عن طائفة واسعة من املسائل الربناجمية واملالية واإلدارية، بغية حتقيق أمور منها حتسني أداء  
 العام يف دورته العاشرة، أُصدر ومتشيا مع أحكام القرار الذي اعتمده املؤمتر . املنظمة وكفالة املساءلة

 ميثاق ملكتب املراقب املايل العام، من شأنه أن يترتب عليه أيضا تقدمي ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٦يف 
 حملة عامة عن املهام ٣ويتيح اجلدول . تقارير سنوية إىل جملس التنمية الصناعية عن أنشطة املكتب

 .٢٠٠٤ عام واإلجنازات الرئيسية اليت حقّقها املكتب خالل 
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  ٣اجلدول 
 بعض إجنازات مكتب املراقب املايل العام البارزة

 
 املوضوع النتائج املنجزة/احملصلة

خلُص التقرير إىل أن اهليكل القائم مل يعد يالئم الظروف السائدة ومل يتح 
املردود املرجو من األموال املنفقة نظرا إىل ضرورة حتقيق اجلدوى والفعالية 

وقد عرض عدد من . ك اليت تفرضها بيئة سريعة التطوروسرعة التحّر
وترد يف خمتلف الوثائق املقّدمة . اخليارات املبتكرة من أجل معاجلة الوضع

وبإجياز، وبعد . إىل اهليئات التشريعية تفاصيل التدابري اليت اختذا األمانة
ي موافقة اهليئات التشريعية، متّ التوقيع على اتفاق مع اليونديب جير

مبقتضاه إنشاء مكاتب فرعية جتريبية تابعة لليونيدو من أجل توسيع شبكة 
 .مكاتب اليونيدو على الصعيد امليداين

 تقييم التمثيل امليداين لليونيدو/تقدير

مشاريع التعاون التقين؛ /استحدث اإلطار من أجل حتسني إدارة برامج
ومع االستراتيجية  األجل  الربناجمي املتوسطوكفالة االتساق مع اإلطار

املؤسسية؛ واتساق األنشطة مع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 
اإلمنائية واستراتيجيات احلّد من الفقر؛ وتوضيح دور خمتلف األطراف 

 .الفاعلة ومسؤوليتها وسلطتها ومساءلتها

اإلطار املؤقت للمراقبة اإلدارية 
 املشاريع /للربامج

ارة التنمية الدولية تقييما أكد مجلة من  سؤاال، أجرت إد٧٢باستخدام 
األمور منها جدوى املنظمة، واملنعطف الذي سارت فيه خالل السنوات 
السبع املاضية اليت شهدت حتوهلا اإلصالحي، حبيث حقّقت االستقرار من 
مجيع اجلوانب وأصبحت يف الوقت نفسه طرفا كفؤا وفّعاال وموثوقا وذا 

 .أداء عال يف الساحة الدولية

تقييم مستقل أجرته إدارة التنمية 
الدولية يف اململكة املتحدة لتقييم فعالية 
اليونيدو كجزء من تقييم أجرته اإلدارة 

 مؤسسة متعددة ٢٣املذكورة بشأن 
األطراف تقيم معها هذه االدارة 

 شراكة مؤسسية

أجري تقييما نقديا حلالة اليونيدو وللسبيل الذي ينبغي أن تسلكه يف 
 .بل فيما يتعلّق باستحداث اإلدارة القائمة على النتائجاملستق

التقييم الذايت لإلدارة القائمة على 
 النتائج 

وضع نظام لتوفري معلومات حمّدثة بواسطة االتصال احلاسويب املباشر عن 
 .ختصيص موارد اليونيدو الربناجمية وعن املوافقة عليها واستخدامها

االتصال املعلومات اإلدارية املتاحة ب
احلاسويب املباشر بشأن موارد اليونيدو 

 القابلة للربجمة

توفري فهم أفضل لدى كبار املوظفني ومشاركة أفضل من املوظفني يف 
، مما ٢٠٠٧-٢٠٠٦إعداد مقترحات الربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني 

.جيفضي إىل هنج شامل وحمّسن يف تناول الوثيقة لإلدارة القائمة على النتائ

التدريب على اإلدارة القائمة على 
النتائج لفائدة كبار اإلداريني خالل 
معتكف اجمللس اإلداري يف كانون 

 واملبادئ ٢٠٠٤ديسمرب /األول
 التوجيهية الالزمة 

 بدء نفاذ املبادئ التوجيهية، اليت ٢٠٠٥يتوقّع أن يبدأ يف مطلع عام 
إلطار املؤقت للمراقبة تراعي مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، وا

املشاريع من أجل حتقيق مجلة من األمور منها زيادة حتسني /اإلدارية للربامج
إدارة برامج ومشاريع التعاون التقين؛ وتبسيط العمليات؛ وتوحيد 

الوثائق؛ وتعزيز عملية فرز الربامج واملشاريع؛ وتوفري مؤشرات /األشكال
من السلطة وحتسني املساءلة عن واضحة بشأن النتائج؛ وتفويض قدر أكرب 

 . النتائج

املبادئ التوجيهية الشاملة اليت تغطي 
بقيادة (املشاريع /جممل دورة الربامج

مكتب املراقب املايل العام يدعمه فريق 
استشاري يف جلان املوافقة على الربامج 

وفريق فرعي، ومبشاركة خمتلف 
 )اجلهات املعنية األخرى
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 املوضوع النتائج املنجزة/احملصلة

لتقارير لصاحل اجمللس التنفيذي واجمللس اإلداري ا/وضع عدد من الورقات
بشأن خمتلف األنشطة، واستحدثت جمموعة من التقارير والتحاليل لتمكني 

 .كبار اإلداريني من اختاذ قرارات متبّصرة على أساس استباقي

املشورة والرصد وتقدمي التقارير لكبار 
 اإلداريني عن شىت املسائل

اق الذي تغطيه أنشطة اليونيدو، جرى تنسيق سعيا إىل كفالة توسيع النط
خطط عمل الوحدات املكونة ملكتب املراقب املايل العام مع خطط عمل 

وحتقيق التنسيق بشكل أفضل أيضا عن . فريق مراجعة احلسابات اخلارجي
 .طريق تنفيذ األمانة لتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي

التنسيق األفضل لألنشطة مع فريق 
 احلسابات اخلارجيمراجعة 

قام فريق الرقابة الداخلية وفريق التقييم، مراعاة منهما لشىت عوامل اخلطر 
ومن أجل إضافة القيمة إىل خمتلف أنشطة املنظمة، باستعراض عدد من 

وكان الغرض من وراء ذلك التيقّن من أن . العمليات والربامج واملشاريع
إلجراءات والربامج واملشاريع املوارد تستخدم وفقا للوائح والقواعد وا

 .وكذلك بصورة كفؤة وفّعالة

التنسيق والتركيز الكاملني ألنشطة 
 فريق الرقابة الداخلية وفريق التقييم

 

 حتسن مستوى اليقني
 

، واصل فريق الرقابة الداخلية تقدمي تقييمات مستقلة وموضوعية عن األساس املنطقي ٢٠٠٤يف عام 
السياسات واإلجراءات، (ها وكفاءا وفعاليتها، مبا فيها نظم مراقبة اإلدارة لعمليات اليونيدو وكفايت

كما سعى إىل تعزيز ثقافة الشفافية واملساءلة بينما عمل جاهدا على ). واللوائح والقواعد، والعمليات
تقلة وقد تأمن ذلك من خالل مراجعة احلسابات املالية واالستعراضات املس. حتسني أداء أنشطة اليونيدو

 .اليت خضعت هلا شىت العمليات
 مث واصل العمل، يف إطار املوارد املتاحة يف عام ٢٠٠٣واستند الفريق يف عمله إىل التقّدم احملرز يف عام 

، على تناول التوصيات اليت وضعها مراجع احلسابات اخلارجي يف تقريره املؤقت املقّدم يف ٢٠٠٤
 . توصية، جرى تنفيذها أو هي بصدد التنفيذ١٤لة  توصية، من مج١١ومثة . ٢٠٠٣أبريل /نيسان

  
 القرب من الزبائن

 
دعت خطة األعمال إىل حتقيق المركزية فّعالة لألنشطة وإىل تعزيز التمثيل امليداين، وهو األمر الذي من 

عة على شأنه أن يحقِّق يف جوهره اقتراب املنظمة أكثر من زبائنها وتلبيتها الحتياجام وطلبام املتنّو
وقد جرى على مستوى اهليئات التشريعية توثيق الصعوبات اليت ووجهت . الصعيدين اإلقليمي والقطري

ويعرض الفصل األول والفصل الثاين والفصل الرابع واو من . يف سبيل حتقيق هذا اهلدف توثيقا جّيدا
 إىل إبرام اتفاق مع ٢٠٠٤عام هذا التقرير خمططا إمجاليا لنقطة التحّول يف هذا املسعى، اليت أفضت يف 

 .اليونديب وإىل توسيع احلضور امليداين لليونيدو
  
   إثبات األداء بصورة مستقلة-هاء

 
، أجرت إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة املتحدة تقييما مستقال ٢٠٠٤يونيه /مايو وحزيران/يف أيار

ولتحقيق . األطراف تقيم معها شراكة مؤسسية مؤسسة متعددة ٢٣لليونيدو كجزء من تقييمها لفعالية 
ذلك، وضعت إدارة التنمية الدولية نظاما موضوعيا قائما على الدالئل يهدف إىل تقييم ورصد الفعالية 

 .املتعددة األطراف، وطّبقته على هذه املؤسسات الثالث والعشرين مجيعا
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طراف لتقييم فعالية نظم املنظمات املتعددة وقد طّبقت إدارة التنمية الدولية إطار الفعالية املتعدد األ
اإلدارة :  هيمثانية نظموقد نظرت يف . األطراف اليت متكّن األطراف املتعددة من حتقيق نتائج يف امليدان

املؤسسية؛ واالستراتيجية املؤسسية؛ وإدارة املوارد؛ واإلدارة العملياتية؛ وضمان النوعية؛ وإدارة 
وقد قُّيم كل نظام من هذه . يم واالستفادة من الدروس؛ واإلبالغ عن النتائجاملوظفني؛ والرصد والتقي

تركيزه على األداء الداخلي؛ وتركيزه على حتقيق النتائج القطرية؛ :  هيثالثة منظوراتالنظم من 
واستخدمت الئحة مرجعية من املؤشرات بشأن كل . وتركيزه على إقامة الشراكات فيما بني الوكاالت

 املكونات مع تطبيق شكل مواَءم من سجالت االجنازات املتوازنة ونظام نقاط مرّمز على مكّون من
 . مؤشرا غطت النظم الثمانية واملنظورات الثالثة٧٢وتّضمن هذا التقييم . أساس تدرجيي

ويبّين تقييم املؤسسات املتعددة األطراف الثالث والعشرين أن التغيريات التنظيمية اجلارية تتألف من 
وقد قُّيمت . ؛ وإصالحات إضافية متفرقة"هائلة"إصالحات مقّوية؛ وإصالحات : الثة أنواع هيث

وعالوة على ذلك، كان ترتيب اليونيدو على رأس ". هائلة"اليونيدو باعتبار أهنا أجرت إصالحات 
 حمّددة  أي الوكاالت املتخصصة اليت تضطلع بوالية-قائمة منظمات األمم املتحدة اليت تضع املعايري 

 نقطة ٨٦فقد حصلت اليونيدو على ما جمموعه . تتعلق بترويج ورصد القواعد واملعايري على نطاق العامل
 ٦٨ و٥١تراوحت النقاط اليت حصلت عليها املنظمات األخرى بني ( نقطة ٦٢بينما بلغ املتوسط 

 نقطة ٦٦ املتوسط  نقطة بينما بلغ٨٨وفيما يتعلق باألداء الداخلي، حصلت اليونيدو على ). نقطة
؛ وفيما يتعلق بالنتائج ) نقطة٦٨ إىل ٥٢تراوحت النقاط اليت حصلت عليها املنظمات األخرى بني (

تراوحت النقاط ( نقطة ٥١ نقطة، بينما بلغ املتوسط ٧٥على املستوى القطري، حصلت اليونيدو على 
بالشراكات، حصلت اليونيدو ؛ وفيما يتعلق ) نقطة٦٥ و٢٨اليت حصلت عليها املنظمات األخرى بني 

تراوحت النقاط اليت حصلت عليها املنظمات األخرى بني ( نقطة ٦٧ نقطة، بينما بلغ املتوسط ٩٥على 
 ). نقطة٧٠ و٥٤

وضمن املؤسسات املتعّددة األطراف الثالث والعشرين، حصلت اليونيدو على أعلى النقاط على النحو 
اط؛ والرابعة فيما يتعلق باألداء الداخلي؛ واحلادية عشرة فيما السادسة فيما يتعلق مبجموع النق: التايل

 .يتعلق بالنتائج على املستوى القطري؛ والثانية فيما يتعلق بالشراكات

ويعرض .  مؤشرا استخدمتها إدارة التنمية الدولية٧٢ مؤشرا على اليونيدو من أصل ٧٠وقد انطبق 
 يف ٧٣ويتبّين من هذا اجلدول أن . ارة التنمية الدولية خالصة لترتيب اليونيدو ضمن تقييم إد٤اجلدول 

ومن بني املؤشرات اليت . املائة من التقييمات كانت إجيابية مما يؤكد أن املنظمة تسري يف االجتاه الصحيح
، واليت معظمها على املستوى القطري، توّجه مخس منها كليا أو "األصفر"حظيت بالتقييم ذي الرمز 

 إىل األمانة وتتعلق مبؤشرات ١٣ األعضاء واملاحنني؛ وتوّجه املؤشرات املتبقية وعددها جزئيا إىل الدول
 )٢(مؤشرات األداء،/ وورقة استراتيجية احلّد من املخاطر، واإلدارة القائمة على النتائج)١(الالمركزية،

 أكثر أمهية من غريه، ويعترب البعض من هذه املؤشرات. ومواصلة تعزيز وظائف الرقابة الداخلية والتقييم
وقد جرى التسليم بالكامل باإلجنازات والتدابري اليت اختذا األمانة فعال ملعاجلة هذه املسائل؛ ومما يؤكد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند إجراء التقييم مل يكن االتفاق مع اليونديب، الذي جيري مبوجبه إنشاء مكاتب اليونيدو الفرعية من أجل توسيع شبكة      (1)

 .مكاتب اليونيدو امليدانية، قد أُبرم
اليت اختذا األمانة لتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج يف الربنامج مل يكن فريق التقييم على علم يف ذلك الوقت بالتدابري        (2)

 .وامليزانيتني ويف جمال التعاون التقين
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فتتصل بالرصد " األمحر"أما املؤشرات اليت حصلت على الرمز . أن املنظمة تسري يف االجتاه الصحيح
 .ت االستراتيجية للحّد من الفقرالذي تضطلع به اهليئات التشريعية لدعم الورقا

 
 ٤اجلدول

 خالصة الترتيب مبوجب نقاط التقييم
 

 النسبة املئوية
عدد املؤشرات 

 الترتيب الوصف املتحققة

 أخضر مجيع التقييمات إجيابية ٥١ ٧٣

 أصفر القلق إزاء بعض املسائل، لكنه جيري إدخال التحسينات ١٨ ٢٦

 أمحر خلطط ترمي إىل التحسنيالتقييمات سلبية وال وجود بعد  ١ ١

 أزرق ال توجد معلومات صفر -

 أبيض ليس له صلة باملوضوع ٢ -
 

أفضت : ويؤكّد تقرير التقييم الذي وضعته إدارة التنمية الدولية ضمن مجلة أمور، النقاط اهلامة التالية
 التكاليف ويف جدوى عملية اإلصالح اليت شهدا السنوات السبع املاضية إىل زيادة كبرية يف جناعة

اليونيدو، ومن مث يف ثقة الدول األعضاء باملنظمة؛ وزيادة يف حجم أنشطة التعاون التقين املنجزة؛ 
وزيادة يف التوافق يف اآلراء بشأن االجتاه االستراتيجي للمنظمة؛ واألخذ بنهج متكامل جّيد يف الربجمة؛ 

بإسهامها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛  افوزيادة يف الطلب على اخلدمات نتيجة لزيادة االعتر
والتزام قوي من املدير العام بإنشاء شراكات وثيقة وابتكارية مع مؤسسات األمم املتحدة وغريها من 
املنظمات، فضال عّما اقترحه بشأن وضع خطة أعمال موّحدة أو جدول أعمال موّحد لوكاالت األمم 

 .املتحدة املعنية بوضع املعايري

ويؤكّد هذا التقييم املستقل مرة أخرى جدوى املنظمة، واملنعطف الذي سلكته خالل السنوات السبع 
املاضية من فترة حتوهلا، فحقّقت االستقرار يف مجيع اجلوانب، وأصبحت يف الوقت نفسه من األطراف 

 .الفاعلة الكفؤة والفّعالة واملوثوقة وذات األداء العايل يف الساحة الدولية
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 لتذييــالتا
 
 

 احملتويـات
 

 اإلحصاءات التشغيلية -ألف

 املشاريع املوافق على متويلها من التربعات -باء

 حالة الربامج املتكاملة واملخطّطات اإلطارية للخدمات القطرية -جيم

 مة إىل أقل البلدان منوااملساعدة التقنية املقد -دال

 الربنامج العادي للتعاون التقين -هاء

 ع اجلغرايف للخرباءتوزال -واو

 األنشطة التدريبية -زاي

 ٢٠٠٤ومذكرات التفاهم والبيانات املشتركة املوقّعة يف عام االتفاقات  -حاء

 العروض التروجيية القطرية -طاء

 املشتريات -ياء

 تمثيل امليداينال -كاف

 ذات الصلة بالعاملنيعلومات تركيبة األمانة وامل -الم

 رة الصادرةاملنشورات املختا -ميم

 اجتماعات أفرقة اخلرباء والندوات واحللقات الدراسية والدورات الدراسية -نون
 وغري ذلك من االجتماعات

 ٢٠٠٤االحصائيات الصناعية،  -سني
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 التذييل ألف
 ةـاإلحصاءات التشغيلي

  

 قائمة اجلداول
 
 ٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠١النفقات، من عام  - ألف١
 ب املاحنني، حس٢٠٠٤نفقات عام  - باء١
 ٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠١اعتمادات ونفقات ميزانيات املشاريع، من عام : برامج التعاون التقين -٢
 ، حسب مصدر األموال٢٠٠٤ و٢٠٠٣املشاريع املوافق عليها يف عامي : أنشطة التعاون التقين - ألف٣
 ، حسب املناطق ومصدر األموال٢٠٠٤عام قيمة اعتمادات املشاريع اجلديدة الصافية يف : أنشطة التعاون التقين - باء٣
 ، حسب مصدر األموال ومكونات املشاريع٢٠٠٤ و٢٠٠٣النفقات املتكبدة عن أنشطة التعاون التقين يف عامي  -٤
 ، حسب منائط اخلدمات واملناطق اجلغرافية٢٠٠٤النفقات املتكبدة عن أنشطة التعاون التقين يف عام  -٥
 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١نشطة التعاون التقين، حسب املناطق اجلغرافية، النفقات املتكبدة عن أ -٦
 ، حسب املناطق اجلغرافية٢٠٠٤نفقات املشاريع يف عام : أنشطة التعاون التقين -٧
 ٢٠٠٣خدمــات الدعــم لصــوغ السياســات والــربامج وخدمــات الدعــم الــتقين عــلى مســتوى املشــاريع، يف عــامي    -٨

 ٢٠٠٤و
 ٢٠٠٤ وامليزانية التشغيلية حسب الربامج وأوجه اإلنفاق يف عام نفقات امليزانية العادية -٩
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  ألف١اجلدول 
 ٢٠٠٤عام  إىل ٢٠٠١  من عامالنفقات،

 
  ٢٠٠١ ٢٠٠٢  ٢٠٠٣  )ح(٢٠٠٤

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 )أ(برامج التعاون التقين       

 )ب(ونيدوامليزانية العادية للي ٥,٩  ١,٦  ٤,٧  ٤,٩

 )ج(األموال الرئيسية/باليوندي ٥,٢  ٣,٣  ٣,٠  ١,٨

 الصناديق االستئمانية اليت يديرها اليونديب ٣,٥  ٠,١  ٠,١  ٠,٢

 صندوق التنمية الصناعية ١٩,٢  ١٨,٤  ٢١,٢  ١٩,٥

 بروتوكول مونتريال ٣١,٩  ٢٧,٨  ٣٢,٨  ٣٦,٩

 ة التمويلالذاتيتئمانية الصناديق االس ١,٥  ٢,٣  ٥,٣  ٣,٥

١١,٧  ١٥,٠  ١٢,٠  ١٧,١ لة من أطراف ثالثةالصناديق االستئمانية املمو 

 )د(مرفق البيئة العاملية     ٩,٩  ١٠,٠

 )ه(الصناديق االستئمانية األخرى ٦,٠  ١٣,١  ٥,٦  ٢,٦

 )و(االحتاد األورويب       ٢,٣

 إمجايل برامج التعاون التقين ٨٤,٩  ٨١,٦  ٩٤,٦  ٩٨,٨

 )ز()اليني اليوروهاتمب(
مباليني دوالرات(

)الواليات املتحدة
 

 املقر       

 )باستثناء التعاون التقين (امليزانية العادية ٥٥,٧  ٥٤,٥  ٦١,٠  ٥٤,٩
 تكاليف الدعم الربناجمي ٨,٥  ١٠,٩  ٨,٥  ٨,٧

 إمجايل املقر ٦٤,٢  ٦٥,٤  ٦٩,٥  ٦٣,٦

  الكلياموع     ١٤٩,١      

 .مليون دوالر، مبا يف ذلك املوارد اخلاصة ألفريقيا١٠٠ يبلغ ٢٠٠٤إمجايل التنفيذ يف عام  )أ(
 .يشمل الربنامج العادي للتعاون التقين )ب(
 .ذة وطنيايشمل مشاريع أجنزا اليونيدو ومنفّ )ج(
 .ليت يديرها اليونديبكان يبلّغ عنه يف املاضي ضمن الصناديق االستئمانية األخرى والصناديق االستئمانية ا )د(
، أخــرى تابعــة لألمــم املــتحدة، والصــندوق املشــترك للســلع األساســية مشــاريع ممولــة مــن وكــاالت وصــناديق  الكومفــار، وصــناديقيشــمل  )ه(

 .واألنشطة اليت متوهلا دائرة تشجيع االستثمارات بصورة مشتركة، واألرصدة غري املستغلة
 . استئمانية أخرىكان يبلّغ عنها سابقا ضمن صناديق )و(
 .، يقوم برنامج وميزانيتا اليونيدو على اليورو٢٠٠٢اعتبارا من عام  )ز(
 مليون يورو يف صندوق التنمية الصناعية، ٥,٤ مليـون يـورو فـي ميزانية اليونيدو العادية، و١,٨نفقـات املشـاريع القائمـة على اليورو منهـا         )ح(

 مليون يورو ٠,٤ ماليني يورو يف الصناديق االستئمانية لألطراف األخرى و  ٥ية ذاتية التمويل، و    ملـيون يـورو يف الصناديق االستئمان       ٠,٤و
 . مليون يورو يف صناديق االحتاد األورويب١,٨يف صناديق استئمانية أخرى و
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  باء١اجلدول 
 ، حسب املاحنني٢٠٠٤نفقات عام 

 
مقابل اجملموع بدوالرات 

 الواليات املتحدة
بآالف دوالرات (

 )الواليات املتحدة
 باليورو

 )بآالف اليوروهات(

بدوالرات الواليات 
 املتحدة

بآالف دوالرات (
  )الواليات املتحدة

    
 ألغراض خاصة من صندوق التنمية الصناعية   
 االحتاد الروسي ٥٧  ٥٧

 اسبانيا ١٠١ ٣٤٥ ٥٣١
 أملانيا ٤٠  ٤٠

 إيطاليا ١ ٣٠٢ ٢ ٨١٤ ٤ ٨١٣
 البحرين ٣٥٤  ٣٥٤
 الربازيل ١٢  ١٢
 الربتغال ٥  ٥

 بلجيكا ٣٤٥  ٣٤٥
 بولندا ٥٤٤  ٥٤٤

 تايلند ٢  ٢
 تركيا ٤٢  ٤٢
 اجلمهورية التشيكية ٩١  ٩١

 مجهورية كوريا ٢٩٩  ٢٩٩
 الدامنرك ١ ٤٧٥  ١ ٤٧٥
 السويد ١٠  ١٠

 سويسرا ٣ ٤٥٧  ٣ ٤٥٧
 نيالص ١٢٥  ١٢٥
 غواتيماال ١٠٨  ١٠٨
 فرنسا ٤٢ ٧٥٢ ٩٧٣

 فنلندا ٧  ٧
 الكويت ١  ١

 لكسمربغ ٣ ٢٥ ٣٥
 اململكة العربية السعودية )١٢(  )١٢(

 اململكة املتحدة ٥٣٦  ٥٣٦
 النرويج ٦٥  ٦٥
 النمسا ٨٥١ ١ ١٦٧ ٢ ٢٩٧
 اهلند ٦٥٤  ٦٥٤
 هنغاريا ٨٤  ٨٤
 اهولند ٩٠  ٩٠

 اليابان ١ ٧٧٠  ١ ٧٧٠
 اليونان ٢٢٠ ٢١٥ ٤٩٠
 غريها ٥ ٣٨ ٥٤

١٢ ٦٨٥ ٥ ٣٥٦ ١٩ ٣٥٤  
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مقابل اجملموع بدوالرات 
 الواليات املتحدة

بآالف دوالرات (
 )الواليات املتحدة

 باليورو
 )بآالف اليوروهات(

بدوالرات الواليات 
 املتحدة

بآالف دوالرات (
  )الواليات املتحدة

    
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل   
 االحتاد الروسي ٧٣  ٧٣

 األرجنتني ١٣٤  ١٣٤
 اكوادور ١٨٥  ١٨٥
 )االسالمية-مجهورية(ايران  ١١٨  ١١٨
 الربازيل ٢٤  ٢٤
 بلغاريا ٨  ٨

 اجلزائر ٤٦  ٤٦
 مجهورية كوريا ١٥٤  ١٥٤
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ١١٠  ١١٠
 الصني ١٣٣  ١٣٣
 كوت ديفوار ٣٧  ٣٧

 كولومبيا ١٠٢  ١٠٢
 كينيا ٦  ٦
 لبنان )٣(  )٣(

 ليتوانيا ١٨  ١٨
 مصر ١٣٨ ٤١٨ ٦٤٧

 يكاملكس )١٠(  )١٠(
 اململكة العربية السعودية ١٢  ١٢

 موريشيوس )٧(  )٧(
 نيجرييا ٦٠٤  ٦٠٤
 اهلند ٨٤٥  ٨٤٥
 غريها مبا يف ذلك من غري احلكومات ٢٤٦ - ٢٤٦
٢ ٩٧٣ ٤١٨ ٣ ٤٨٢  

 الصناديق االستئمانية القابلة للتحويل   
 االحتاد الروسي ١٧٥  ١٧٥

 اسبانيا ٨  ٨
 أملانيا ١٣٣  ١٣٣

 )االسالمية-مجهورية(ايران  ٣  ٣
 إيطاليا ٣ ١٠٤ ٤ ٣٠١ ٨ ٤٥٦
 الربازيل ١١٣  ١١٣
 بلجيكا ١٢١  ١٢١
 تركيا ٧٠٣  ٧٠٣
 اجلمهورية التشيكية ٥٩  ٥٩
 مجهورية كوريا ٩٢  ٩٢

 الدامنرك ٤٥١  ٤٥١
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مقابل اجملموع بدوالرات 
 الواليات املتحدة

بآالف دوالرات (
 )الواليات املتحدة

 باليورو
 )بآالف اليوروهات(

بدوالرات الواليات 
 املتحدة

بآالف دوالرات (
  )الواليات املتحدة

    
 السويد ١٣٢  ١٣٢
 سويسرا ١٠٢  ١٠٢
 الصني ٨٣  ٨٣
 العراق ٩٨  ٩٨

 فرنسا ٤٥ ٣٨٦ ٥٢٠
 فنلندا ٧٩ ٣٢٤ ٤٨٧
 مصر ٤٤٤  ٤٤٤
 اململكة املتحدة ٦٠١  ٦٠١
 النرويج ١ ٠٦٦  ١ ٠٦٦

 النمسا )٣(  )٣(
 اهلند ٢١  ٢١

 هولندا ٥٣٦  ٥٣٦
 اليابان ١ ٣١٣  ١ ٣١٣
 غريها مبا يف ذلك غري احلكومات ٩٤٣ - ٩٤٣
١٠ ٤٢٢ ٥ ٠١١ ١٦ ٦٥٧  

 الصناديق االستئمانية غري القابلة للتحويل   
 مصر ١٧٥  ١٧٥
 الصني ٢٣٤  ٢٣٤
٤٠٩ - ٤٠٩  
 االحتاد األورويب - ١ ٨٤٨ ٢ ٣٤٩
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 ٢اجلدول 
 ٢٠٠٤عام إىل  ٢٠٠١ من عام اعتمادات ونفقات ميزانيات املشاريع،: برامج التعاون التقين

 ) دوالرات الواليات املتحدةمباليني(
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  

  مجيع مصادر األموال امليزانية العادية لليونيدو )أ(األموال الرئيسية/اليونديب )ب(الصناديق االستئمانية اليت يديرها اليونديب

 القيمة املتبقية من املشاريع املنقولة ١٣٥,٧ ١٣٩,٢ ١٥١,٠ ١٤٦,٦ ١,٨ ٠,٩ ١,٦ ٢,٧ ١٧,٤ ١٤,٨ ١٢,٢ ١١,٦ ٩,٧ ١٥,٢ ٧,٣ ٧,٢

٨٦,٥ ٩٣,٤ ٩٠,٢ ١١٧,٢ ٥,٠ ٢,٣ ٥,٨ ٧,١ ٠,٧ ٠,٧ ٢,٤ )١,٤( ٩,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ 
قيمة ميزانيات املشاريع املعتمدة خالل السنة 

 )صافية(
 جمموع املشاريع املعتمدة اجلاري تنفيذها ٢٢٢,٢ ٢٣٢,٦ ٢٤١,٢ ٢٦٣,٨ ٦,٨ ٣,٢ ٧,٤ ٩,٨ ١٨,١ ١٥,٥١ ١٤,٦ ١٠,٢ ١٨,٧ ١٥,٢ ٧,٣ ٧,٢

 النفقات ٨٣,٠ ٨١,٦ ٩٤,٦ ٩٨,٨ ٥,٩ ١,٦ ٤,٧ ٤,٩ ٣,٣ ٣,٣ ٣,٠ ١,٨ ٣,٥ ٠,١ ٠,١ ٠,٢

 لةة املتبقية من املشاريع املرحالقيم ١٣٩,٢ ١٥١,٠ ١٤٦,٦ ١٦٥,٠ ٠,٩ ١,٦ ٢,٧ ٤,٩ ١٤,٨ ١٢,٢ ١١,٦ ٨,٤ ١٥,٢ ١٥,١ ٧,٢ ٧,٠
  صندوق التنمية الصناعية بروتوكول مونتريال الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل الصناديق االستئمانية املمولة من أطراف ثالثة

 ن املشاريع املنقولةالقيمة املتبقية م ٣١,٦ ٣٤,٠ ٣٧,٣ ٣٣,٠ ٥١,٥ ٤٩,٧ ٤٩,٢ ٤٥,٢ ٣,١ ٣,٤ ٣,٧ ٥,٦ ١٥,٨ ١٤,٩ ١٧,٠ ٢٣,٠

٢١,٦ ٢١,٧ ١٦,٩ ٢٢,٨ ٣٠,١ ٢٧,٣ ٢٨,٨ ٣١,٣ ١,٨ ٢,٦ ٧,٢ ٣,٩ ١٠,٨ ١٧,١ ١٨,٠ ٢٠,٨ 
قيمة ميزانيات املشاريع املعتمدة خالل السنة 

 )صافية(
 اجلاري تنفيذهاجمموع املشاريع املعتمدة  ٥٣,٢ ٥٥,٧ ٥٤,٢ ٥٥,٨ ٨١,٦ ٧٧,٠ ٧٨,٠ ٧٦,٥ ٤,٩ ٦,٠ ١٠,٩ ٩,٥ ٢٦,٦ ٣٢,٠ ٣٥,٠ ٤٣,٨

 النفقات ١٩,٢ ١٨,٤ ٢١,٢ ١٩,٥ ٣١,٩ ٢٧,٨ ٣٢,٨ ٣٦,٩ ١,٥ ٢,٣ ٥,٣ ٣,٥ ١١,٧ ١٥,٠ ١٢,٠ ١٧,١

٣٤,٠ ٣٧,٣ ٣٣,٠ ٣٦,٣ ٤٩,٧ ٤٩,٢ ٤٥,٢ ٣٩,٦ ٣,٤ ٣,٧ ٥,٦ ٦,٠ ١٤,٩ ١٧,٠ ٢٣,٠ ٢٦,٧ لةالقيمة املتبقية من املشاريع املرح 
  )ج(مرفق البيئة العاملية )د(ستئمانية األخرىالصناديق اال )هـ(االحتاد األورويب 

 القيمة املتبقية من املشاريع املنقولة ٠,٠ ٠,٠ ٩,٥ ٥,٤ ٤,٨ ٦,٣ ١٣,٢ ١٢,٣ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٦    

    ٠,٠ ٠,٠ ٥,٨ ١٧,٥ ٧,٥ ٢١,٧ ٥,٣ ١٠,٧ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٤,٥ 
قيمة ميزانيات املشاريع املعتمدة خالل السنة 

 )صافية(
 جمموع املشاريع املعتمدة اجلاري تنفيذها ٠,٠ ٠,٠ ١٥,٣ ٢٢,٩ ١٢,٣ ٢٨,٠ ١٨,٥ ٢٣,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٥,١    

 النفقات ٠,٠ ٠,٠ ٩,٩ ٩,٩ ٦,٠ ١٣,١ ٥,٦ ٢,٦ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٢,٤    

    ٠,٠ ٠,٠ ٥,٤ ١٣,٠ ٦,٣ ١٤,٩ ١٢,٩ ٢٠,٤ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٢,٧ ةلالقيمة املتبقية من املشاريع املرح 
 .غ عنها سابقا يف إطار الصناديق غري التابعة لليونيدوذا وكاالت أخرى اشتركت اليونيدو أو تعاونت معها يف التنفيذ، وكان يبلّاليت نفّ يشمل املشاريع )أ(
 . ملراعاة استبعاد مرفق البيئة العاملية٢٠٠٣رقام يف عام  وعدلت األ.طراف ثالثةالصناديق االستئمانية أللة من قبل ليونديب للمشاريع املموليشمل الصندوق االستئماين  )ب(
 .كان يبلّغ عنه سابقا ضمن الصناديق االستئمانية األخرى والصناديق االستئمانية اليت يديرها اليونديب )ج(
. ، واألرصدة غري املستغلة، والصندوق املشترك للسلع األساسيةنشطة دائرة ترويج االستثمارات املمولة متويال مشتركاوأوكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، مشاريع ممولة من الكومفار، و األمـوال املـتولّدة مـن       يشـمل    )د(

 . لنقل التمويل من االحتاد األورويب٢٠٠٤ لنقل التمويل من مرفق البيئة العاملية ويف عام ٢٠٠٣وعدلت األرقام يف عام 
 .استئمانية أخرىكان يبلّغ عنها سابقا ضمن صناديق  )هـ(
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  ألف٣اجلدول 4
 ، حسب مصدر األموال٢٠٠٤و ٢٠٠٣يف عامي وافق عليها املشاريع امل: أنشطة التعاون التقين

 
 وافق عليهامشاريع جديدة م  مشاريع قائمة منقحة  

القيمة الصافية اإلمجالية 
 التنقيحات/وافقاتللم
  )بآالف الدوالرات(

 متوسط قيمة
  املنقحةاملشاريع

 )بآالف الدوالرات(
 ملنقحةاقيمة املشاريع 

  عدد املشاريع )بآالف الدوالرات(

 متوسط قيمة
 ملشاريعا
 )بآالف الدوالرات(

 عقيمة املشاري
)د()بآالف الدوالرات(  مصدر األموال عدد املشاريع

         ٢ ٠ ٠ ٣ 
 امليزانية العادية لليونيدو       ٩٨ ٦ ١٨٨ ٦٣  ٢٧١ )٣٥٢( )١(  ٥ ٨٣٦
 )أ(األموال الرئيسية   /اليونديب   ١١ ١ ٦٥٨ ١٥١  ٢٦٢ ٧١٧ ٣  ٢ ٣٧٥

 الصناديق االستئمانية اليت يديرها اليونديب           ٠ ٠ غري متاح  ٢ ٠ ٠  ٠
 صندوق التنمية الصناعية ٦٤ ١٠ ٦٥٧ ١٦٧  ٤٤٠ ٦ ٢١٥ ١٤  ١٦ ٨٧٢
 بروتوكول مونتريال ٥٠ ٣٠ ٢٤١ ٦٠٥  ٦٠٥ )١ ٤٥٦( )٢(  ٢٨ ٧٨٥
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ١٨ ٤ ٣٨٧ ٢٤٤  ٦٩ ٢ ٨٢٢ ٤١  ٧ ٢٠٩
 الصناديق االستئمانية املمولة من أطراف ثالثة ٣٤ ١٥ ١٨٤ ٤٤٧  ١٩٣ ٢ ٨٠٤ ١٥  ١٧ ٩٨٨
 مرفق البيئة العاملية ١٤ ١٤ ٨٧٧ ١ ٠٦٣  ٤٩ )٩ ٠٦٩( )١٨٥(  ٥ ٨٠٨
 )ب(الصناديق االستئمانية األخرى ٢ ١ ٢٤١ ٦٢١  ١٦ ٤ ١٠٠ ٢٥٦  ٥ ٣٤١
 اموع   ٢٩١ ٨٤ ٤٣٣ ٢٩٠  ١ ٩٠٧ ٥ ٧٨١ ٣  ٩٠ ٢١٤

         ٢ ٠ ٠ ٤ 
 امليزانية العادية لليونيدو ٦٧ ٧ ٠٥٧ ١٠٥  ٣٧٠ )١٣( )٠(  ٧ ٠٤٤

 )أ(األموال الرئيسية/اليونديب ٧ ١ ١٦٤ ١٦٦  ٢٧٣ )٢ ٥٧٢( )٩(  )١ ٤٠٨(
 ونديبالصناديق االستئمانية اليت يديرها الي ٠ ٠ غري متاح  ٢ ٠ ٠  ٠

 صندوق التنمية الصناعية ١١٧ ٣٤ ٧٣٣ ٢٩٧  ٥٠٤ )١١ ٨٨٠( )٢٤(  ٢٢ ٨٥٣
 بروتوكول مونتريال ٤٥ ٣٣ ٧٧٤ ٧٥١  ٨٥٨ )٢ ٤٥٦( )٣(  ٣١ ٣١٨
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ١٨ ١ ٩٥٤ ١٠٩  ١٢٢ ١ ٩٢٢ ١٦  ٣ ٨٧٦
 نية املمولة من أطراف ثالثةالصناديق االستئما ٤٨ ١٤ ٤٠١ ٣٠٠  ٢٧٨ ٦ ٤١٢ ٢٣  ٢٠ ٨١٣
 مرفق البيئة العاملية ٨ ١٨ ٥٦١ ٢ ٣٢٠  ٦٣ )١ ٠٧٥( )١٧(  ١٧ ٤٨٦
 )ج(الصناديق االستئمانية األخرى ١١ ١٠ ٣٧٠ ٩٤٣  ٩٧ ٣٤٧ ٤  ١٠ ٧١٧
 االحتاد األورويب ٥ ٥ ٢٧١ ١ ٠٥٤  ٤ )٧٢٩( )١٨٢(  ٤ ٥٤٢
٣٢٦ ١٢٧ ٢٨٥ ٣٩٠  ٢ ٥٧١ )١٠ ٠٤٤( )٤(  ١١٧ ٢٤١   موع 

 
 .يشمل مشاريع أجنزا اليونيدو ومنفذة وطنيا )أ(
 .، واألرصدة غري املستغلة والصندوق املشترك للسلع األساسيةوصناديق االحتاد األورويب،وكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، مشاريع ممولة من  الكومفار، واألموال املتولّدة منيشمل  )ب(
 .بيئة العاملية وصناديق االحتاد األورويبباستثناء مرفق ال )ج(
 مليون ٤,٢ مليون يورو يف صناديق استئمانية ذاتية التمويل و٠,٤ مليون يورو يف صندوق التنمية الصناعية، و١٧,١ مليون يورو يف ميزانية اليونيدو العادية، و ٥,٨ بلغت   ٢٠٠٤مـنها مشـاريع جديـدة قائمة على اليورو يف عام             )د(

 . مليون يورو يف صناديق االحتاد األورويب٤,٣ مليون يورو يف صناديق استئمانية أخرى و٠,٤ديق استئمانية ألطراف أخرى ويورو يف صنا
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  باء٣اجلدول 
 قيمة اعتمادات املشاريع اجلديدة الصافية: أنشطة التعاون التقين

 ، حسب املناطق ومصدر األموال٢٠٠٤يف عام 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع
املشاريع العاملية 

 واألقاليمية
أمريكا الالتينية 

 يـوالكاريب
أوروبا والدول 
 املستقلة حديثا

املشاريع 
 االقليمية العربية

الدول العربية 
 يف غريب آسيا

آسيا واحمليط 
باستثناء (اهلادئ 

الدول العربية 
 ) يف غريب آسيا

الدول العربية 
 األفريقية

باستثناء (أفريقيا 
 العربية الدول
 مصدر األموال )األفريقية

٧ ٠٤٤  ٢ ٧٨٤  ١ ٨١١ ٠ ١,١١٤ ١٥٥ ١٨ ٥٤٨ ٦١٤  امليزانية العادية لليونيدو 

)١ ٤٠٨(  )١(  )٢٦(  )١٦(  )٢٠(  ١ ٨٢٤( ٥١(  )٩٤(  )أ(األموال الرئيسية/اليونديب ٥٢٢ 

 الصناديق االستئمانية اليت يديرها اليونديب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٢٢ ٨٥٣  ١٠ ٣٠٦  ٤ ٨٤٥  ٣ ٠٢٠ ٣٢٥ ١ ٩٥١ ٢٧٠ ٥٢٧ ٦٠٩  صندوق التنمية الصناعية 

٣١ ٣١٨  ١٩ ٥٥٧ ٠  بروتوكول مونتريال ٧٦٧ ١ ٦٣٩ ٨ ٣٦٣ )٤١( ٠ ١,٠٣٣ 

٣ ٨٧٦  ١ ٣١٦  ١ ٤٥٠ ٢٢٩ ٣٤ ١٠٣ ٣٦٢  ٢١٢( ٥٩٤(  الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل 
 لة من أطراف ثالثةاالستئمانية املموالصناديق  ٣ ٨٧٨ ٢ ٧٣٦ ٥ ٩٠٩ ١٩٥ ٠ ٢٧٣ ١٩٥ ٧ ٦٢٧ ٢٠ ٨١٣

 مرفق البيئة العاملية ١٣ ٠١١ ٠ ٣ ٨٨٩ ٠ ٠ ٤٩٤ ٠ ٩٢ ١٧ ٤٨٦
 )ب(الصناديق االستئمانية األخرى ٧٦١ ٠ ٢٠٨ ٨ ١٠٧ ٠ ٠ ٢٣٨ ١ ٤٠٣ ١٠ ٧١٧

 االحتاد األورويب ٣ ٦٤٥ ٠ ٧٠٥ ١٧٨ ٠ ١٤ ٠ ٠ ٤ ٥٤٢

 اموع    ٢٧ ٢٠٣ ٥ ٢٠٠ ٢٢ ٧٦٥ ٩ ١٤٤ ٥٥٩ ٣ ٠٥٨ ٢٥ ٧٨٥ ٢٣ ٥٢٧ ١١٧ ٢٤١

 جمموع أفريقيا    ٣٢ ٤٠٣       

 جمموع الدول العربية    ١٤ ٩٠٣       
 
 .يشمل مشاريع أجنزا اليونيدو ومنفذة وطنيا )أ(
 .ترك للسلع األساسيةوكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، والصندوق املشمشاريع ممولة من  الكومفار، واألموال املتولّدة منيشمل  )ب(
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 نات املشاريع حسب مصدر األموال ومكّو،٢٠٠٤و ٢٠٠٣دة عن أنشطة التعاون التقين يف عامي النفقات املتكّب
 موظفو املشاريع    

 اجملموع
 )بآالف الدوالرات(

 نفقات متنوعة
 )بآالف الدوالرات(

 املعدات
 )بآالف الدوالرات(

راسية الدالزماالت 
 والتدريب

 )بآالف الدوالرات(
العقود من الباطن 

 )بآالف الدوالرات( )بآالف الدوالرات(
عدد أشهر عمل 

 مصدر األموال )أ(اخلرباء
       ٢ ٠ ٠ ٣ 

 امليزانية العادية لليونيدو ٨٩,٦ ١ ٦٢٠ ٦٧٧ ٥٦٦ ١ ٥٣٦ ٢٨٥ ٤ ٦٨٤
 )ب(األموال الرئيسية/اليونديب ٦٢,٧ ١ ٨٩٤ ٤٥٠ ١٩٤ ٣٧٣ ١٠١ ٣ ٠١٢
 الصناديق االستئمانية اليت يديرها اليونديب ٣,١ ٦٤ ٠ ٢٤ ١٨ ١ ١٠٧
 صندوق التنمية الصناعية ٤٥٦,٨ ١٣ ٦٤٨ ٢ ٤٨٥ ١ ٧١٤ ٢ ١٦٥ ١ ٢٠٢ ٢١ ٢١٤
 بروتوكول مونتريال ٣١,١ ١ ٨٧٤ ١٩ ٤١١ ٢٢٨ ١١ ٢٥٩ ٦٢ ٣٢ ٨٣٤
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ٣٤,٩ ١ ٤٤٢ ٤٢٢ ١٣٢ ٢ ٨٨٠ ٣٦٦ ٥ ٢٤٢
 الصناديق االستئمانية املمولة من أطراف ثالثة ٢٤٦,٧ ٧ ٦٥٨ ١ ٥٠٢ ١ ٠٣٨ ٩٦٧ ٨٦٥ ١٢ ٠٣٠
 مرفق البيئة العاملية ٨٤,٩ ٢ ٩٣٣ ٧ ١٥٦ ٤٧١ )٩٤٤( ٣٢٤ ٩ ٩٤٠
 )ج(الصناديق االستئمانية األخرى ١١٩,٥ ٢ ٤٦٨ ٧٥٠ ١٣٣ ٢ ١٣٩ ٧٠ ٥ ٥٦٠
 اموع  ١ ١٢٩,٣ ٣٣ ٦٠١ ٣٢ ٨٥٣ ٤ ٥٠٠ ٢٠ ٣٩٣ ٣ ٢٧٦ ٩٤ ٦٢٣
       ٢ ٠ ٠ ٤ 

 امليزانية العادية لليونيدو ١٠٩,٠ ٢ ١٧١ ١ ١٠٨ ٥٢٧ ٩٣٤ ٢٠٠ ٤ ٩٤٠
 )ب(األموال الرئيسية/اليونديب ٣٥,٠ ١ ٢٠٧ ٦٠ ٢٥٩ ٢٠٥ ٧٤ ١ ٨٠٥
 الصناديق االستئمانية اليت يديرها اليونديب ٢,٠ ١٣٢ ٠ ٤٢ ١٢ ٩ ١٩٥
 صندوق التنمية الصناعية ٤١١,٠ ١٣ ٤٤٠ ١ ٢٥٩ ١ ٤٦١ ٢ ١٢٢ ١ ٢٣١ ١٩ ٥١٣
 بروتوكول مونتريال ٤٢,٠ ١ ٩١٤ ٢٣ ٢١٣ ٤٤٨ ١٠ ٨٣٠ ٤٨٨ ٣٦ ٨٩٣
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ٦٦,٠ ٢ ٢١١ ٨٣ ٢٥٤ ٦٦٣ ٢٧١ ٣ ٤٨٢
 الصناديق االستئمانية املمولة من أطراف ثالثة ٣٣٧,٠ ١٠ ٢٧١ ٢ ٥٠٤ ٢ ١٤٢ ١ ٥٦٧ ٥٨٢ ١٧ ٠٦٦
 مرفق البيئة العاملية ٨٤,٣ ٢ ٣١٥ ٥ ٢٥٩ ٢٢٦ ١ ٨٩٩ ٢٣٩ ٩ ٩٣٨
 )د(الصناديق االستئمانية األخرى ٢٤,٠ ٧٠٥ ١ ٥٣٠ ٢٤٧ ٦٩ ٧٢ ٢ ٦٢٣
 االحتاد األورويب ٨٩,٠ ١ ٥٨٣ ٢٥ ٩٣ ٥٣٦ ١١١ ٢ ٣٤٨
 اموع  ١ ١١٠,٣ ٣٥ ٩٤٩ ٣٥ ٠٤١ ٥ ٦٩٩ ١٨ ٨٣٧ ٣ ٢٧٧ ٩٨ ٨٠٣

 .١ ١١٠,٣: لـ عمأشهر خرباء وخرباء استشاريون دوليون )أ(

 .يشمل مشاريع أجنزا اليونيدو ومنفّذة وطنيا )ب(
، وأنشطة لع األساسيةوالصندوق املشترك للسوصناديق االحتاد األورويب، وكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، مشاريع ممولّة من  الكومفار، و  األموال املتولّدة من  ، و مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     يشـمل    )ج(

 .دائرة ترويج االستثمارات املمولة متويال مشتركا، واألرصدة غري املستغلة ومرفق البيئة العاملية
 .باستثناء صناديق االحتاد األورويب )د(



 

 

ي 
سنو

و ال
نيد
ليو
ر ا
قري
ت

٢٠
٠٤

 
ف
ل أل

ذيي
الت

8
7
 

 ٥اجلدول 
 ، حسب منائط اخلدمات واملناطق اجلغرافية٢٠٠٤دة عن أنشطة التعاون التقين يف عام النفقات املتكّب

 )ف دوالرات الواليات املتحدةبآال(

 اجملموع

املشاريع 
العاملية 

 واألقاليمية

أمريكا 
الالتينية 
 يـوالكاريب

أوروبا 
والدول 
املستقلة 
 حديثا

املشاريع 
االقليمية 
 العربية

الدول العربية 
 يف غريب آسيا

آسيا واحمليط 
باستثناء (اهلادئ 

الدول العربية يف 
 )غريب آسيا

الدول العربية 
 يةاألفريق

باستثناء (أفريقيا 
الدول العربية 

 منائط اخلدمات اجلديدة )األفريقية

 )١ن خ (اإلدارة الرشيدة للصناعة واإلحصاءات الصناعية  ٩٨١ ٦٩٧ ٣٧٣ ٤٠ ٠ ٧٢ ٢١٤ ٧٠٠ ٣ ٠٧٧

 )٢ن خ (ترويج االستثمار والتكنولوجيا  ٦٧٧ ٤٦٠ ٩٠٢ ١٨٨ ٧٧٧ ٤١٣ ٩٠٢ ١٣ ٨٩٧ ١٨ ٢١٦

 )٣ن خ (القدرة التنافسية الصناعية والتجارة  ٢ ٣٧٠ ١ ٥١٢ ١ ٣٤٥ ٢٦٤ ٠ ٢١١ ٦٢٤ ٢٠٨ ٦ ٥٣٤

 )٤ن خ (تنمية القطاع اخلاص  ٢ ٤١٩ ٧٨٨ ٢ ٠٩٩ ٢١٥ ٠ ١٨٢ ٤٦٦ ٧٨١ ٦ ٩٥٠

 )٥ن خ (الصناعات الزراعية  ٢ ٩٧٦ ١ ١٢٩ ٢٥٨ ٣٠ ٠ ١١٠ ٣٨٥ ٤٠ ٤ ٩٢٨

 )٦ن خ (ير املناخ الطاقة املستدامة وتغ ١ ٠٠٦ ٠ ٤ ٣٦١ )١( ٠ ١٠١ ٣٧ ٨٠٣ ٦ ٣٠٧

 )٧ن خ (بروتوكول مونتريال  ١ ٢٥٠ ٢ ٥٢٢ ١٧ ٤٥١ ١ ٦٢٧ ٠ ٢,٠٠٥ ١٤ ٠٢٧ ٠ ٣٨ ٨٨٢

 )٨ن خ (إدارة البيئة  ٣ ٤٠٦ ٤٨٧ ٣ ٩٥٤ ١٣١ ٦٦ ١ ٣٣٨ ١ ٧١٨ ٢ ١٤١ ١٣ ٢٤١

 غري ذلك ٠ ٠ ٤٥ ٤٥ ٠ ٠ ٨٦ ٤٩٢ ٦٦٨

 اموع  ١٥ ٠٨٥ ٧ ٥٩٥ ٣٠ ٧٨٨ ٢ ٥٣٩ ٨٤٣ ٤ ٤٣٢ ١٨ ٤٥٩ ١٩ ٠٦٢ ٩٨ ٨٠٣

 جمموع أفريقيا  ٢٢ ٦٨٠        

 جمموع الدول العربية  ١٠ ٩٧٧        
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 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١دة عن أنشطة التعاون التقين، حسب املناطق اجلغرافية، النفقات املتكّب
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املنطقة  ٢٠٠١  ٢٠٠٢  ٢٠٠٣  ٢٠٠٤
         
 )باستثناء الدول العربية األفريقية(ريقيا أف        

 املشاريع القطرية   ١١ ١٠٧  ١١ ٢٧٤  ١٣ ٨٣٢  ١٠ ٧٩٢
 املشاريع االقليمية   ٢ ٤٩١  ٢ ٢١٠  ٦ ٥٨٢  ٤ ٢٩٣
 اجملموع الفرعي       ١٣ ٥٩٨  ١٣ ٤٨٤  ٢٠ ٤١٤  ١٥ ٠٨٥

         
 الدول العربية األفريقية  ٥ ٥٢٧  ٤ ٩٢٤  ٥ ١٤٢  ٧ ٥٩٥

 )باستثناء الدول العربية يف غريب آسيا(آسيا واحمليط اهلادئ         
 املشاريع القطرية   ٣٢ ٣٨١  ٣٢ ٢٨٧  ٢٧ ٨٦١  ٢٩ ٧٧٤
 املشاريع اإلقليمية   ١ ٣٢٩  ٣٨٢  ٦٦٣  ١ ٠١٤
 اجملموع الفرعي       ٣٣ ٧١٠  ٣٢ ٦٦٩  ٢٨ ٥٢٤  ٣٠ ٧٨٨

         
 الدول العربية يف غريب آسيا  ٣ ٨٤٢  ٣ ٦٩٠  ٢ ٧٠٢  ٢ ٥٣٩
 املشاريع اإلقليمية العربية  ٥٣  ٢  ٥٧١  ٨٤٣

 أوروبا والدول املستقلة حديثا        
 املشاريع القطرية   ٣ ٧٠٩  ٥ ١٨٣  ٥ ٦٦٢  ٣ ٩٦٠
 املشاريع اإلقليمية   ١ ٥٣٥  ١ ٠٩١  ١ ١٥٤  ٤٧٢
 اجملموع الفرعي       ٥ ٢٤٤  ٦ ٢٧٤  ٦ ٨١٦  ٤ ٤٣٢

         
 يـأمريكا الالتينية والكاريب        

 املشاريع القطرية   ٧ ٣٧٢  ٧ ٨٤٨  ١٤ ٧٥٣  ١٧ ٩٣٣
 املشاريع اإلقليمية   ١ ٠٨٢  ٥٢٢  ١ ٠٦٤  ٥٢٦
 اجملموع الفرعي       ٨ ٤٥٤  ٨ ٣٧٠  ١٥ ٨١٧  ١٨ ٤٥٩

         
 ليميةاملشاريع العاملية واألقا  ١٤ ٤٧٦  ١٢ ٢٠١  ١٤ ٦٣٧  ١٩ ٠٦٢
 اموع       ٨٤ ٩٠٤  ٨١ ٦١٤  ٩٤ ٦٢٣  ٩٨ ٨٠٣



 

 

ي 
سنو

و ال
نيد
ليو
ر ا
قري
ت

٢٠
٠٤

 
ف
ل أل

ذيي
الت

8
9
 

 ٧اجلدول 
  حسب املناطق اجلغرافية،٢٠٠٤نفقات املشاريع يف عام : أنشطة التعاون التقين

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع
املشاريع العاملية 

 واألقاليمية
أمريكا الالتينية 

 يـوالكاريب
 أوروبا والدول 

 ة حديثااملستقل
املشاريع االقليمية 

 العربية
 الدول العربية يف 

 غريب آسيا

آسيا واحمليط اهلادئ 
باستثناء الدول العربية (

 )يف غريب آسيا
 الدول العربية

 ألفريقيةا
باستثناء الدول (أفريقيا 

  )العربية األفريقية
   حسب مصادر األموال–ألف 

 %  %  %  %  %  %  %  %   

 امليزانية العادية لليونيدو ١ ٥٥٢ ١٠,٣ ٢٥٥ ٣,٤ ٥٠٨ ١,٦ ٧٩ ٣,١ ٩ ١,١ ٦٠٥ ١٣,٧ ٦٥٠ ٣,٥ ١ ٢٨٢ ٦,٧ ٤ ٩٤٠
 )أ(األموال الرئيسية/اليونديب ١ ١٠٣ ٧,٣ ٥ ٠,١ ٤٩٧ ١,٦ ١٩٦ ٧,٧ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٤ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ١ ٨٠٥

٠ ١٩٥ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ١٩٥ ٠,٦ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٠  ٠ 
 اليت يديرها  االستئمانيةديقالصنا

 اليونديب
 صندوق التنمية الصناعية ٣ ٣٨٩ ٢٢,٥ ١ ٢٩٨ ١٧,١ ٣ ٩٠٠ ١٢,٧ ٣٩٦ ١٥,٦ ٧٨٨ ٩٣,٥ ٤٤٠ ٩,٩ ٢ ٧٠٥ ١٤,٧ ٦ ٥٩٧ ٣٤,٦ ١٩ ٥١٣
 بروتوكول مونتريال ١ ٢٤٩ ٨,٣ ٢ ٥٠٠ ٣٢,٩ ١٥ ٦٢١ ٥٠,٧ ١ ٦٢٧ ٦٤,١ ٠ ٠,٠ ١ ٨٦٩ ٤٢,٢ ١٤ ٠٢٧ ٧٦,٠ ٠ ٠,٠ ٣٦ ٨٩٣
الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ٦٣٩ ٤,٢ ٦٩٣ ٩,١ ٧٦٠ ٢,٥ ٩ ٠,٤ ٤٦ ٥,٥ ٩٩ ٢,٢ ٤٣٥ ٢,٤ ٨٠١ ٤,٢ ٣ ٤٨٢

١ ٨٣٢ ١٢,١ ٢ ٤٦٤ ٣٢,٤ ٤ ١٤١ ١٣,٥ ١١٨ ٤,٦ ٠ ٠,٠ ٦٢٦ ١٤,١ ١٦٦ ٠,٩ ٧ ٧١٩ ٤٠,٥ ١٧ ٠٦٦ 
الصناديق االستئمانية املمولة من 

 أطراف ثالثة
 مرفق البيئة العاملية ٢ ٤٨٤ ١٦,٥ ٣٨٠ ٥,٠ ٤ ٢٧٣ ١٣,٩ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٧٨١ ١٧,٦ ٤٥٤ ٢,٥ ١ ٥٦٦ ٨,٢ ٩ ٩٣٨
 )ب(الصناديق االستئمانية األخرى ٧٥٤ ٥,٠ ٠ ٠,٠ ٦٩٢ ٢,٢ ٦٢ ٢,٤ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ١٨ ٠,١ ١ ٠٩٧ ٥,٨ ٢ ٦٢٣
 االحتاد األورويب ٢ ٠٨٣ ١٣,٨ ٠ ٠,٠ ٢٠١ ٠,٧ ٥٢ ٢,٠ ٠ ٠,٠ ١٢ ٠,٣ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٢ ٣٤٨
 اموع  ١٥ ٠٨٥  ٧ ٥٩٥  ٣٠ ٧٨٨  ٢ ٥٣٩  ٨٤٣  ٤ ٤٣٢  ١٨ ٤٥٩  ١٩ ٠٦٢  ٩٨ ٨٠٣
 جمموع أفريقيا   ٢٢ ٦٨٠              
               ١٠ ٩٧٧  جمموع الدول العربية  

  نات املشاريع حسب مكّو–باء 
 %  %  %  %  %  %  %  %   

 موظفو املشاريع ٧ ٩٣٦ ٥٢,٦ ٣ ٢٧٧ ٤٣,١ ٦ ٣٨٨ ٢٠,٧ ٩٣٧ ٣٦,٩ ٧٤٩ ٨٨,٨ ١ ٦٠٩ ٣٦,٣ ٣ ٢٥٠ ١٧,٦ ١١ ٨٠٣ ٦١,٩ ٣٥ ٩٤٩
 عقود من الباطن ٣ ٠٠١ ١٩,٩ ١ ٥٤٦ ٢٠,٤ ١٣ ٢٤٦ ٤٣,٠ ٦٤٦ ٢٥,٤ ٠ ٠,٠ ١ ١٨٩ ٢٦,٨ ١٢ ٩٦٦ ٧٠,٢ ٢ ٤٤٧ ١٢,٨ ٣٥ ٠٤١
 وتدريبدراسية زماالت  ١ ٠١٩ ٦,٨ ٣١٤ ٤,١ ١ ٣٩٣ ٤,٥ ٥٦ ٢,٢ ٣١ ٣,٧ ٢٣٠ ٥,٢ ٢٧٩ ١,٥ ٢ ٣٧٧ ١٢,٥ ٥ ٦٩٩
 املعدات ٢ ٣٣٦ ١٥,٥ ٢ ٢٠١ ٢٩,٠ ٩ ٠٠١ ٢٩,٢ ٨١٤ ٣٢,١ ١٥ ١,٨ ١ ٢٦٤ ٢٨,٥ ١ ٦٣٠ ٨,٨ ١ ٥٧٧ ٨,٣ ١٨ ٨٣٨
 بنود متفرقة ٧٩٣ ٥,٣ ٢٥٧ ٣,٤ ٧٦٠ ٢,٥ ٨٦ ٣,٤ ٤٨ ٥,٧ ١٤٠ ٣,٢ ٣٣٤ ١,٨ ٨٥٨ ٤,٥ ٣ ٢٧٦
 اموع  ١٥ ٠٨٥   ٧ ٥٩٥   ٣٠ ٧٨٨   ٢ ٥٣٩   ٨٤٣   ٤ ٤٣٢   ١٨ ٤٥٩   ١٩ ٠٦٢   ٩٨ ٨٠٣

 .مل مشاريع أجنزا اليونيدو ومنفذة وطنيايش )أ(
 .وكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، والصندوق املشترك للسلع األساسيةمشاريع ممولّة من  الكومفار، واألموال املتولّدة منيشمل  )ب(
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 ٨اجلدول 
 خدمات الدعم لصوغ السياسات والربامج وخدمات الدعم التقين

 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ يف عامي ،عيراعلى مستوى املش
   )من موظفي اليونيدواملقدَّمة بأشهر العمل (

    ٢٠٠٣  )ج(٢٠٠٤
 أفريقيا     
 )أ(املشاريع القطرية   ٢٦,٧  
 املشاريع اإلقليمية   ٠,٠  

  اجملموع الفرعي  ٢٦,٧  ٠,٠
 الدول العربية     
 املشاريع القطرية   ٠,٥  
 املشاريع اإلقليمية   ٠,٠  

 املشاريع القطرية     
الـــــــــــــــدول العربـــــــــــــــية  (   ٥,٤  

 )ب()األفريقية
  اجملموع الفرعي  ٥,٩  ٠,٠

 آسيا واحمليط اهلادئ     
 املشاريع القطرية   ١١,٣  
 املشاريع اإلقليمية   ٠,٠  

  اجملموع الفرعي  ١١,٣  ٠,٠
 أوروبا والدول املستقلة حديثا     
 ةاملشاريع القطري   ٣,٧  
 املشاريع اإلقليمية   ٠,٠  

  اجملموع الفرعي  ٣,٧  ٠,٠
 يـأمريكا الالتينية والكاريب     
 املشاريع القطرية   ٠,٥  
 املشاريع اإلقليمية   ٠,٠  

  اجملموع الفرعي  ٠,٥  ٠,٠

 املشاريع العاملية واألقاليمية   ٠,٠  ٠,٠

  اموع   ٤٨,١  ٠,٠
 

 .ربية األفريقيةيشمل الدول الع )أ(
 ").أفريقيا"مدرجة حتت بند (طرحت األرقام  )ب(
وسوف يتوقّف .  يف إطار مشاريع دعم وصنع السياسات والربامج أو الدعم للخدمات التقنية٢٠٠٤مل يقدم اليونديب متويال منذ عام  )ج(

 .٢٠٠٥إصدار هذا اجلدول ابتداء من عام 
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 ٩اجلدول 
 ٢٠٠٤يزانية التشغيلية حسب الربامج وأوجه االنفاق يف عام نفقات امليزانية العادية وامل

 )بآالف اليوروهات(

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧  

 اجملموع
نفقات 
 أخرى

الربنامج العادي 
)أ(للتعاون التقين  االجتماعات السفر

اخلرباء 
االستشاريون

تكاليف 
 املوظفني

 
 الربنامـج

 النفقات        
 -ألف اهليئات التشريعية        

 ١-ألف اجتماعات اهليئات التشريعية  ١٤,٥     ١ ٦٠٧,٧ ١ ٦٢٢,٢

٦٠٨,٨   ٣,٧  ٦٧,٧ ٦٨٠,٢ 
أمانة اهليئات التشريعية والعالقات  

 اخلارجية
 ٢-ألف

اجملموع الفرعي  ٦٢٣,٣ ٠,٠ ٠,٠ ٣,٧ ٠,٠ ١ ٦٧٥,٤ ٢ ٣٠٢,٤  
 -باء االدارة العامة        

 ١-باء التوجيه التنفيذي واالدارة  ٢ ٠٦٩,٢ ١٨٤,١  ٢٦٨,١  ١٠٧,٥ ٢ ٦٢٨,٩

١ ٠٤٦,٠   ٢١,٦  ١٩٧,٦ ١ ٢٦٥,٢ 
التنسيق داخل منظومة األمم  

 املتحدة
 ٢-باء

 ٣-باء االتصاالت واإلعالم  ٢٥٢,٥     ٩٣,٥ ٣٤٦,٠
 ٤-باء املراقب املايل العام  ١ ٤٢٣,٧ ٩,٠  ٧,٠  ١,١ ١ ٤٤٠,٨
اجملموع الفرعي  ٤ ٧٩١,٤ ١٩٣,١ ٠,٠ ٢٩٦,٧ ٠,٠ ٣٩٩,٧ ٥ ٦٨٠,٩  

 -جيم تعزيز القدرات الصناعية        

٣ ٠٣٥,٩ ٤١,٠  ٥٤,٢ ١٤٦,١ ١٤٠,٨ ٣ ٤١٨,٠ 
اإلدارة الرشيدة للصناعة  

 واإلحصاءات الصناعية
 ١-جيم

 ٢-جيم ترويج االستثمار والتكنولوجيا  ٢ ٥٣٥,٨ ٣٢,٦  ٣٣,٠ ٥٥٧,٠ ٥٤١,٧ ٣ ٧٠٠,١
 ٣-جيم النوعية واإلنتاجية  ٩٨٣,٥   ١٣,٦ ٤١٧,٨ ٥٠٥,٠ ١ ٩١٩,٩
 ٤-جيم تنمية منشآت األعمال الصغرية  ٢ ٢٢٨,٦ ٢٤,٤  ٥٥,١ ١ ١٦٠,١ ١ ١٠٤,٠ ٤ ٥٧٢,٢
 ٥-جيم التوجيه واإلدارة  ٤٦٠,٣ ٣٣,٣  ١٦,٦  ٣,٢ ٥١٣,٤
اجملموع الفرعي  ٩ ٢٤٤,١ ١٣١,٣ ٠,٠ ١٧٢,٥ ٢ ٢٨١,٠ ٢ ٢٩٤,٧ ١٤ ١٢٣,٦  

ف التنمية الصناعية األنظ        
 واملستدامة

 -دال

 ١-دال الصناعات الزراعية  ٢ ٣٥٢,٥ ٢٨,١  ٢١,٩ ٩٩٩,٠ ٨٨,٣ ٣ ٤٨٩,٨

٢ ٥٦٣,٨ ٥,٠  ٧٦,٤ ٧٠٨,٩ ٣٥,٨ ٣ ٣٨٩,٩ 
الطاقة الصناعية وبروتوكول  

 كيوتو
 ٢-دال

 ٣-دال بروتوكول مونتريال  ٢ ٦٠٨,٠ ٥٧,٠  ٧٨,٧  ١٢٦,٥ ٢ ٨٧٠,٢
 ٤-دال إدارة البيئة  ٢ ٢٦٢,٧ ٧٦,٢  ٣٣,٠ ٣٢٥,٠ ٢٧١,٥ ٢ ٩٦٨,٤
 ٥-دال التوجيه واإلدارة  ٣٤٧,٢   ٢٢,٨  ٠,٥ ٣٧٠,٥
اجملموع الفرعي  ١٠ ١٣٤,٢ ١٦٦,٣ ٠,٠ ٢٣٢,٨ ٢ ٠٣٢,٩ ٥٢٢,٦ ١٣ ٠٨٨,٨  

 -هاء إدارة الربامج اإلقليمية        
 ١-هاء املكاتب اإلقليمية  ٣ ٦١٥,٣ ١٨,١ ٢٣,٤ ٦٧,٩  ١٩,١ ٣ ٧٤٣,٨
 ٢-هاء املكاتب امليدانية  ٥ ٦٣٩,٥   ١٩,٢  ٢ ٦٦٣,٦ ٨ ٣٢٢,٣
 ٣-هاء حشد األموال  ٥٣٨,٦   ٩,٠   ٥٤٧,٦
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١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧  

 اجملموع
نفقات 
 أخرى

الربنامج العادي 
)أ(للتعاون التقين  االجتماعات السفر

اخلرباء 
االستشاريون

تكاليف 
 املوظفني

 
 الربنامـج

 ٤-هاء التوجيه واإلدارة  ١ ٤٥٣,٤   ٣٤,٦  ٣,٧ ١ ٤٩١,٧
اجملموع الفرعي  ١١ ٢٤٦,٨ ١٨,١ ٢٣,٤ ١٣٠,٧ ٠,٠ ٢ ٦٨٦,٤ ١٤ ١٠٥,٤  

 -واو الشؤون االدارية        
 ١-واو ادارة املوارد البشرية  ٢ ٧٤٦,٢ ٦,٥  ٢٥,١  ٣٩,١ ٢ ٨١٦,٩
 ٢-واو اخلدمات املالية  ٢ ٩٣٨,٣   ٤,٧  ٤,٤ ٢ ٩٤٧,٤
 ٣-واو اخلدمات العامة  ١ ٧٦٠,٣     ٦٨٧,٤ ٢ ٤٤٧,٧
٣٧٩ ١٠,١  ١,٢  ١,٦ ٣٩٢,٦  ٤-واو اخلدمات القانونية  ٧
 ٥-واو شبكة املعلومات وإدارة املعارف  ١ ٥٨٢,٦     ١ ١٧٤,٣ ٢ ٧٥٦,٩
 ٦-واو التوجيه واإلدارة  ٦٨٣,٨ ٢,٧  ٢٠,٦  ٨,٠ ٧١٥,١
اجملموع الفرعي  ١٠ ٠٩٠,٩ ١٩,٣ ٠,٠ ٥١,٦ ٠,٠ ١ ٩١٤,٨ ١٢ ٠٧٦,٦  
 ١-حاء )ب(التكاليف غري املباشرة  ١ ٨٣٢,٣     ٥ ٥٣٥,٧ ٧ ٣٦٨,٠
جمموع النفقات  ٤٧ ٩٦٣,٠ ٥٢٨,١ ٢٣,٤ ٨٨٨,٠ ٤ ٣١٣,٩ ١٥ ٠٢٩,٣ ٦٨ ٧٤٥,٧  

 داتاإليرا        

 -هاء إدارة الربامج اإلقليمية        
 ٢-هاء املكاتب امليدانية       ٢٦٠,٩ ٢٦٠,٩
  إيرادات متفرقة       ٥١٤,٦ ٥١٤,٦
جمموع االيرادات الكلّي  ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٧٧٥,٥ ٧٧٥,٥  
اموع الكلي الصايف  ٤٧ ٩٦٣,٠ ٥٢٨,١ ٢٣,٤ ٨٨٨,٠ ٤ ٣١٣,٩ ١٤ ٢٥٣,٨ ٦٧ ٩٧٠,٢  

 إدارة املباين        

 النفقات        

 -زاي ادارة املباين        
 ١-زاي ادارة املباين العامة  ٥ ٥٨٢,٦ ١٦,٦  ٢,٢  ١٠ ١٨٤,٤ ١٥ ٧٨٥,٨
 ٢-زاي ادارة املباين املشتركة  ١٥٣,٠     ٤٤٦,٢ ٥٩٩,٢
جمموع النفقات  ٥ ٧٣٥,٦ ١٦,٦  ٢,٢  ١٠ ٦٣٠,٦ ١٦ ٣٨٥,٠  

وأُدرج . مجايل تكاليف خدمات إدارة املباين يقتسم بني مجيع اهليئات املستفيدة منها، وأن النفقات املذكورة أعاله تسترد بالكامليرجى مالحظة أن إ
 .نصيب اليونيدو حتت الربنامج حاء املذكور أعاله

 
 .التقين اليت نقلت إىل احلساب اخلاص للربنامج العادي للتعاون ٢٠٠٤ميثّل كامل خمصصات عام  )أ(
وقبل ذلك .  التكاليف غري املباشرة– ١- أُدرج التأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة حتت الربنامج حاء٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ابتداء من  )ب(

 .التاريخ كانت توزع هذه التكاليف على الربامج ذات الصلة
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 ٢٠٠٤وافق عليها يف عام صايف قيمة املشاريع امل:   صندوق التنمية الصناعية-١-باء
 )باستثناء تكاليف الدعم الربناجمي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالنسبة املئوية
 بدوالرات

 بالنسبة املئوية  اليونيدو خدماتأمنوطة الواليات املتحدة
 بدوالرات

 املنطقة الواليات املتحدة
 أفريقيا ٣ ٠١٩ ٨١٧ ١٣,٢ ١ ةاالدارة الرشيدة للصناعة واإلحصاءات الصناعي ٤٣٤ ٠٣٧ ١,٩

  العربيةاملنطقة ١ ١٢١ ٦٣٤ ٤,٩ ٢ ترويج االستثمار والتكنولوجيا ٨ ٠٢٢ ٩٠٧ ٣٥,١
 آسيا واحمليط اهلادئ ٢ ٩٥١ ١٣٠ ١٢,٩ ٣ القدرة التنافسية الصناعية والتجارة ٥ ٠٢٩ ٨٤٩ ٢٢,٠
 ملستقلة حديثاأوروبا والدول ا ٦٠٩ ٠٣٨ ٢,٧ ٤ تنمية القطاع اخلاص ٣ ٣٧٦ ٨٤٦ ١٤,٨
 يـأمريكا الالتينية والكاريب ٤ ٨٤٤ ٩٨٠ ٢١,٢ ٥ الصناعات الزراعية ٢ ٣٧٥ ٠٣٧ ١٠,٤
 واألقاليميةاملشاريع العاملية  ١٠ ٣٠٦ ٠٨٨ ٤٥,١ ٦ الطاقة املستدامة وتغير املناخ ١ ٠٨٨ ٧٩٠ ٤,٨
    ٧ بروتوكول مونتريال ٠ ٠,٠

    ٨ االدارة البيئية ٢ ٥٢٥ ٥٢٦ ١١,١
    ٩ ال عالقة هلا بنمائط اخلدمات الواردة أعاله )٣٠٥( )٠,٠(

 اموع ٢٢ ٨٥٢ ٦٨٧ ١٠٠,٠ اموع ٢٢ ٨٥٢ ٦٨٧ ١٠٠,٠

  اخلدماتأمنوطةحسبقةحسب املنط

٨

٥
٦ ١

٢

٤
٣

املنطقة
 العربية

التينيةأمريكا ال
 يـوالكاريب

املشاريع العاملية 
 واألقاليمية

أوروبا والدول
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هلادئاواحمليط 

 أفريقيا

 باء
ييل
لتذ
ا

 
ات
ربع
 الت
 من

لها
متوي

لى 
ق ع

ملواف
ع ا
شاري

امل
 



 

 

 باء
ييل
لتذ
ا

 
ي 
سنو

و ال
نيد
ليو
ر ا
قري
ت

٢٠
٠٤

9
 )أ(٢٠٠٤صايف قيمة املشاريع املوافق عليها يف عام :   الصناديق االستئمانية-٢-باء4

 )باستثناء تكاليف الدعم الربناجمي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سبة املئويةبالن
 بدوالرات

 بالنسبة املئوية  اليونيدو خدمات أمنوطة الواليات املتحدة
 بدوالرات

 املنطقة الواليات املتحدة
 أفريقيا ٨ ٠٧٢ ٨٢٤ ٢٠,٢ ١ االدارة الرشيدة للصناعة واإلحصاءات الصناعية ٢ ٣١٨ ٦٦٠ ٥,٨
  العربيةاملنطقة ١٢ ٠٧٢ ٣٨٠ ٣٠,٢ ٢ ترويج االستثمار والتكنولوجيا ٩ ٩٨٩ ٠٦٨ ٢٥,٠
 آسيا واحمليط اهلادئ ٨ ٢٧٣ ٧٠٤ ٢٠,٧ ٣ القدرة التنافسية الصناعية والتجارة ٧ ٩٤٤ ٦٤١ ١٩,٩
 أوروبا والدول املستقلة حديثا ٣٨٩ ٧٥١ ١,٠ ٤ تنمية القطاع اخلاص ١ ٤٨٠ ٧٤٢ ٣,٧
 يـأمريكا الالتينية والكاريب ٧٩٤ ٨٨١ ٢,٠ ٥ الصناعات الزراعية ٩ ١٦١ ٤٥٥ ٢٢,٩
 ألقاليميةاملشاريع العاملية وا ١٠ ٣٤٥ ٧٩٥ ٢٥,٩ ٦ الطاقة املستدامة وتغير املناخ ٣ ٨٩٣ ٦٧٧ ٩,٧
    ٧ بروتوكول مونتريال ٢٣٤ ٠٩٢ ٠,٦
    ٨ االدارة البيئية ٤ ٨٧٣ ٦٩٧ ١٢,٢
    ٩ ال عالقة هلا بنمائط اخلدمات الواردة أعاله ٥٣ ٣٠٣ ٠,١

 )ب(اموع ٣٩ ٩٤٩ ٣٣٥ ١٠٠,٠  اموع ٣٩ ٩٤٩ ٣٣٥ ١٠٠,٠

يشمل مشاريع ممولة من صناديق الكومفار، والصندوق املشترك للسلع األساسية، واالحتاد األورويب، وصندوق األمم املتحدة للشراكة الدولية، ومسامهات من صناديق استئمانية ذاتية التمويل  )أ(
 .وصناديق استئمانية ممولة من أطراف ثالثة

 ). دوالرات١ ٨٨٤ ٤١٠(صصات برنامج اخلرباء املعاونني وصغار املوظفني الفنيني يشمل خم )ب(

قةحسب املنط  اخلدماتأمنوطةحسب

 أفريقيا

  العربيةاملنطقة

 أمريكا الالتينية
 يـوالكاريب

شاريع العامليةامل
 واألقاليمية

 آسيا واحمليط اهلادئ

أوروبا والدول
املستقلة حديثا
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 التذييل جيم
 حالة الربامج املتكاملة واملخطّطات اإلطارية للخدمات القطرية

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يف 
 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية مبا فيها تكاليف الدعم(

كمالاملبلغ املتبقي الست
املنطقة  أرقام التخطيط األموال املخّصصة التمويل

  املرحلة الثانيةبوركينا فاسو ٤٨٧ ٥٤٢ ٤ ٤٠٥ ٢١٤ ١ ٠٨٢ ٣٢٨ ٣
 بوروندي ١٣٩ ٥٨٨ ٤ ٨٩٨ ٦٦٢ ٢٤١ ٩٢٥ ٣
 الكامريون ٤١٥ ٦٠٥ ٦ ٧٦٢ ٥٧٨ ٦٥٣ ٠٢٦ ٦
 كوت ديفوار ٣٦٤ ٣٥٩ ٥ ٢٩٥ ٦٠٦ ١ ٠٦٩ ٧٥٣ ٣
 اريتريا ٧٣٠ ٥٩٤ ٧ ٩٥٨ ٤٧٠ ٢ ٧٧٢ ١٢٣ ٥
  املرحلة الثانيةاثيوبيا ٨٦٤ ٠٩٢ ١١ ٢٤٨ ١٧٦ ٢ ٦١٦ ٩١٦ ٨
  املرحلة الثانيةغانا ٢٢٠ ٨٥٤ ٤ ٧٢٦ ٣٩٠ ٢ ٤٩٤ ٤٦٣ ٢
 غينيا ٦٠٣ ٣٥٩ ٣ ٩٧٧ ٠٤٢ ٢ ٦٢٦ ٣١٦ ١
 كينيا ٣٨٥ ٥٣٦ ٤ ٩٧٠ ٢٧٣ ١ ٤١٥ ٢٦٢ ٣
 مدغشقر ٠٠٠ ٥٢٠ ٤ ٨٦٢ ٩١٩ ١٣٨ ٦٠٠ ٣
  املرحلة الثانيةمايل ٨٤٠ ٥٩٦ ٤ ٠٩٥ ٥٢٨ ٧٤٥ ٠٦٨ ٤
  املرحلة الثانيةموزامبيق ٦١٨ ٦٩٧ ٤ ٧٧٣ ٤٨٧ ٨٤٥ ٢٠٩ ٤
 ناميبيا ٧٧٠ ٩٥٣ ١ ٥٠٠ ١٦٩ ٢٧٠ ٧٨٤ ١
 النيجر ٨١٠ ١٨٨ ٢ ١١٤ ٣٢٢ ٦٩٦ ٨٦٦ ١
 نيجرييا ٠١٠ ٣٢٥ ١٤ ١٧٩ ٤٨٢ ٦ ٨٣١ ٨٤٢ ٧
 رواندا ٩١٧ ٥٧١ ٥ ٧٢٢ ٨٥٥ ٢ ١٩٥ ٧١٦ ٢
  املرحلة الثانيةالسنغال ٠٠٠ ١٨٧ ١١ ٥٣٢ ٨٤٣ ١ ٤٦٨ ٣٤٣ ٩
 سرياليون ٧٧١ ٨١٥ ٥ ٠٧٧ ٥٧٦ ٦٩٤ ٢٣٩ ٥
 جنوب أفريقيا ١٠٠ ٢٧٧ ٥ ٧٢٣ ٤٢٩ ٢ ٣٧٧ ٨٤٧ ٢
 أوغندا املرحلة الثانية ٨٩٤ ٩٥٣ ٨ ٥٨٦ ٥٢٠ ٥ ٣٠٨ ٤٣٣ ٣
 لة الثانية املرحزانيا املتحدةـمجهورية تن ٨١٣ ٨٩٨ ٧ ٢٦٣ ٠٦٥ ٣ ٥٥٠ ٨٣٣ ٤

قـيا
فري
أ

 

  اجملموع الفرعي   ١٢٩ ٥١٩ ٧٥٠ ٣٩ ٦١٧ ٦٦٤ ٨٩ ٩٠٢ ٠٦٨
 اجلزائر ٠٠٠ ٤٤٢ ١١ ١٢٦ ٥٨٧ ٤ ٨٧٤ ٨٥٤ ٦
 جيبويت ٠٧٠ ٨٦٩ ٢ ٢٢٢ ٤٨٤ ٨٤٩ ٣٨٤ ٢
 مصر ٣٣٨ ٠٤٠ ١٣ ٦٦٢ ٧٤١ ٩ ٦٧٦ ٢٩٨ ٣
 املغرب ٦٠٨ ٥٥٠ ١٠ ٩٣٩ ٢٣٧ ٨ ٦٦٩ ٣١٢ ٢
 السودان ٨٥٠ ٨١٣ ٥ ٠٢٥ ١٤٠ ٢ ٨٢٥ ٦٧٣ ٣
 تونس ٥١٠ ٥٥٨ ٧ ٨٧٣ ٩٢٨ ٤ ٦٣٧ ٦٢٩ ٢

ية 
عرب
ل ال

دو
ال

قية
فري
األ

 

 اجملموع الفرعي   ٥١ ٢٧٤ ٣٧٦ ٣٠ ١١٩ ٨٤٧ ٢١ ١٥٤ ٥٣٠

 *الصني ٠٠٠ ٦٤٠ ٣١ ٧٦٦ ٩٧١ ٣٢ ٧٦٦ ٣٣١ ١- 
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٨٢٠ ٣٧١ ١ ٤٢٣ ٤٣٤ ٣٩٧ ٩٣٧

 *اهلند ٠٠٠ ٣٣٤ ١٣ ٩٠٧ ٥٨٨ ٨ ٠٩٣ ٧٤٥ ٤
 اندونيسيا ٣٨١ ٥٢٨ ٨ ٧٦٢ ٧٣٢ ٦١٩ ٧٩٥ ٧
 ) االسالمية–مجهورية (ايران  ٤٦١ ٥١٧ ٣ ٢١٤ ٩٥١ ٢٤٧ ٥٦٦ ٢
  املرحلة الثانيةمجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٤٤٠ ٣١٤ ٦ ٥٠١ ٢١١ ١ ٩٣٩ ١٠٢ ٥
 نيبال ٩٣٠ ٣٢٨ ٢ ٦٧٥ ٤٤٧ ٢٥٥ ٨٨١ ١
 باكستان ٤٨٥ ١٤٢ ٥ ١٤٩ ٤٣١ ١ ٣٣٦ ٧١١ ٣
 الفلبني ٠٠٠ ٧٠١ ٨ ٤٣٤ ١٤٥ ٥٦٦ ٥٥٥ ٨
 سري النكا ٨٢٦ ٧٠٩ ١٠ ٥٧٤ ٢٤٨ ٧ ٢٥٢ ٤٦١ ٣
 تايلند ٨٧٩ ٧٩٤ ٣ ٥٣٩ ٥٩٠ ٣٤٠ ٢٠٤ ٣
 فييت نام ٠٢٦ ٧٠٧ ١١ ٦٦٣ ٩٢٢ ٦ ٣٦٣ ٧٨٤ ٤

دئ
اهلا

ط 
احملي
ا و
آسي

 

  اجملموع الفرعي   ٢٤٨ ٠٩٠ ١٠٧ ٦٠٦ ٦٧٦ ٦١ ٦٤٢ ٤١٣ ٤٥
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كمالاملبلغ املتبقي الست
املنطقة  أرقام التخطيط األموال املخّصصة التمويل

    
 أرمينيا ٤١٣ ٩٣٢ ١ ٨٩٤ ٤٠٧ ٥١٩ ٥٢٤ ١
 االحتاد الروسي  ٠٢٨ ٥٠٥ ١٧ ٦٨٣ ٦٩٦ ٢ ٣٤٥ ٨٠٨ ١٤
 أوزبكستان ٣٤٠ ٩٥٨ ٢ ٠١٨ ٤٧١ ٣٢٢ ٤٨٧ ٢

ول     
الد
ا و
روب
أو امل

ديثا
ة ح
تقل
س

  اجملموع الفرعي   ٧٨١ ٣٩٥ ٢٢ ٥٩٥ ٥٧٥ ٣ ١٨٦ ٨٢٠ ١٨
 بوليفيا ٢٧٦ ٥٠٣ ٤ ٤٤٦ ٤٨٢ ٨٣٠ ٠٢٠ ٤
 الربازيل ٦٨٠ ٣٠٠ ٦ ٤٨٤ ٢٤٤ ١٩٦ ٠٥٦ ٦

 كولومبيا ٨٣٠ ٧٩٧ ١ ٨٤٩ ٠٧٤ ٢ ٠١٩ ٢٧٧-
 كوبا ٤٣٠ ١١٤ ٦ ٣٤٨ ٢٨٢ ٣ ٠٨٢ ٨٣٢ ٢
 إكوادور ٦٢٣ ٢٣٥ ٦ ٨٠٧ ٣١٠ ١ ٨١٦ ٩٢٤ ٤
 غواتيماال ٣٧١ ٨٧٠ ١٢ ٧١٥ ٠٥٧ ٦ ٦٥٦ ٨١٢ ٦
 هندوراس ٢٩٤ ٥٤١ ٥ ٢٠٤ ٥٢٦ ٠٩٠ ٠١٥ ٥
 برنامج اقليم أمريكا الالتينية ٤١٠ ٠٥٣ ٦ ١٧٠ ٥٧٥ ٢٤٠ ٤٧٨ ٥

لكا
 وا
ينية
لالت
كا ا

مري
أ

بـي
ري

 

  اجملموع الفرعي   ٩١٤ ٤١٦ ٤٩ ٠٢٢ ٥٥٤ ١٤ ٨٩٢ ٨٦٢ ٣٤
 األردن ٨٧٨ ٣١٢ ٣ ٨٢٧ ٦٧٢ ١ ٠٥٠ ٦٤٠ ١
 لبنان ٣٦٥ ٧٣٥ ٦ ٩٠٦ ٩٢١ ١ ٤٥٩ ٨١٣ ٤
 فلسطني ٤٣٠ ٨٠٣ ٤ ٩٩١ ٤٢٤ ١ ٤٣٩ ٣٧٨ ٣
 اململكة العربية السعودية ٦٤٠ ١٧٨ ٢ ٣٥٥ ٤٧٦ ٢٨٥ ٧٠٢ ١
 اجلمهورية العربية السورية ٦٨٣ ٩٣٢ ٣ ٦٣٢ ٦٨٩ ٠٥١ ٢٤٣ ٣
يف  اليمن ٥٤٣ ٨٢٠ ١ ٨٢٩ ٣٦٤ ٧١٤ ٤٥٥ ١

ية 
عرب
ل ال

دو
ال

سيا
ب آ

غر
 

  اجملموع الفرعي   ٥٣٨ ٧٨٣ ٢٢ ٥٤١ ٥٥٠ ٦ ٩٩٨ ٢٣٢ ١٦
  اموع الكلي   ٦٠٨ ٤٨٠ ٣٨٢ ٢٧٥ ٠٩٤ ١٥٦ ٣٣٣ ٣٨٦ ٢٢٦

 
 .ططات اإلطارية للخدمات القطريةعدلت حسب املخ *
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 ١اجلدول 
 )أ(٢٠٠٤ حسب البلد ومصدر األموال، اإلجناز،

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع
مصادر 
 )ج(أخرى

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(عيةالصنا

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 البلد/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية
 ياـأفريق         

 أنغوال  ٥٢٧ ٣٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٢٧ ٣٥

 بنن  ٠ (٥٦٦)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ (٥٦٦)

 بوركينا فاسو  ٣٧٢ ٤٧  ٠  ٠  ١٢٧ ١٦٣  ٠  ٠ (٩٤)  ٠  ٤٠٥ ٢١٠

 بوروندي  ٠  ٠  ٠  ٦٦١ ٢٧٢  ٠  ٠  ٠  ٧٥٣ ١٢٩  ٤١٤ ٤٠٢

 الرأس األخضر  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 مجهورية أفريقيا الوسطى  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٣٨ ٨٠  ٠٣٨ ٨٠

 تشاد  ٠ (١٠٤)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٣٦ ١٢١  ٤٣١ ١٢١

 جزر القمر  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 غينيا االستوائية  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 اريتريا  ٧٦٦ ١٢٤  ٠٤١ ٣٩  ٠  ٥٥٩ ١٥٣  ٠  ٠  ٥٦٨ ٢٢  ٠  ٩٣٣ ٣٣٩

 اثيوبيا  ٥٩٤ ٨٨  ٠  ٠  ٢٨٤ ٤١٢  ٠  ٠  ٦٢٥ ٩٧  ٥٦٧ ١٨٨  ٠٦٩ ٧٨٧

 غامبيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 غينيا  ٠٦٩ ٨٠  ٠  ٠  ٤٥٤ ٤٧  ٠  ٠  ٤٣٦ ١  ٠  ٩٥٩ ١٢٨

 بيساو-غينيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 ليسوتو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢١ ٩٨  ١٢١ ٩٨

 ليربيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٠٣ ١٩٢  ٧٠٣ ١٩٢

 مدغشقر  ١٨٨ (٥٦٦ ٣٠)  ٠  ٢٥٣ ٢٧  ٠  ٠  ٠  ٠ (١٢٥ ٣)

 مالوي  ٠  ٠  ٠  ٢٠١  ٠  ٠  ٠  ٣١٣ ١٣٤  ٥١٤ ١٣٤

 مايل  ٥٠٨ ١٤٣  ٠  ٠  ٥٥٢ ٦٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٦٠ ٢٠٦

 موريتانيا  ٠ (٢٢)  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٩٠ ٢٥  ٠  ١٦٨ ٢٥
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 اجملموع
مصادر 
 )ج(أخرى

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(عيةالصنا

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 البلد/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية
 موزامبيق  ٣٧١ ١٧  ٤٦٤ ١١١  ٠  ٨٠٧ ٣١  ٠  ٠  ٥٤٤ ٢٩٥  ٠  ١٨٦ ٤٥٦

 النيجر  ٠  ٠  ٠  ٦٤٨ ١٠  ٠  ٠  ٠  ٧٢٧ ٧٢  ٣٧٥ ٨٣

 رواندا  ٨٤٦ ١٩  ٠  ٠  ٠٣٢ ٤٢  ٠  ٠ (٠٤٢ ٧)  ٢٨١ ٨١  ١١٦ ١٣٦

 سان تومي وبرينسيبـي  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١٢ ١٢٣  ١١٢ ١٢٣

 السنغال (٠٠٠ ٢)  ٦٣١ ٥٢٨  ٠  ٠٣٤ ٢٨٦  ٥٠٠ ١  ٠  ٤١٥ ١٨٥  ٠  ٥٨١ ٩٩٩
 سرياليون  ٠  ٠  ٠  ٠٠٠ ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٠٠ ٢

 توغو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٩٥ ٦٠  ٥٩٥ ٦٠

 أوغندا  ٢١٨ ١٤٤  ٠  ٠  ٦٢٦ ٤١٧  ١٣٢ ١٧٤  ٠  ١٩٧ ١١٨  ٠  ١٧٣ ٨٥٤

 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ١٨٠ ٢٥  ٦٩٧ ١٠٩  ٠  ٥٨٩ ٢٦٢  ٠  ٠  ٣٤٧ ٢٤٨  ٨٨٥ ٦٢  ٦٩٩ ٧٠٨

 زامبيا  ٥٠٩ ٢٤٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٨٤ ١٤  ٣٩٣ ٢٥٨

اجملموع الفرعي  ١٤٩ ٩٦٨  ٥٧٥ ٧٥٧  ٠  ٨٢٦ ١٩١ ٢  ٦٣٢ ١٧٥  ٠  ١٨٦ ٩٨٧  ٥١٥ ٣٦٠ ١  ٨٨٢ ٤٤٠ ٦

 آسيا واحمليط اهلادئ         
 أفغانستان  ٠  ٠  ٠  ٠٦٧ ٨  ٠  ٠  ٣٧١ ١٢٣  ٠  ٤٣٨ ١٣١

 بنغالديش  ٣٦٣ ٣٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٦٣ ٣٥

 بوتان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 كمبوديا  ١٦٥  ٠  ٠  ٤٠٢ ٢٠٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٦٨ ٢٠٦

 كرييبايت  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠  ٠  ٠  ١٩٧ ١٢٠  ٠  ٠  ٠  ٠٧٢ ١٣١  ٢٦٩ ٢٥١

 ملديف  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 ميامنار  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 نيبال  ٠  ٠  ٠  ٥٠  ٠  ٠  ٧٤٧ ٢٨  ٥٣٥ ١١٢  ٣٣١ ١٤١

 ساموا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 جزر سليمان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 ليشيت-تيمور  ٩٨٥ ١٠  ٠  ٠  ٠٦٠ ٥  ٠  ٠  ١١٦ ٤٠  ٠  ١٦١ ٥٦
 توفالو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
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 اجملموع
مصادر 
 )ج(أخرى

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(عيةالصنا

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 البلد/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية
 فانواتو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

اجملموع الفرعي  ٥١٣ ٤٦  ٠  ٠  ٧٧٥ ٣٣٩  ٠  ٠  ٢٣٣ ١٩٢  ٦٠٧ ٢٤٣  ١٢٩ ٨٢٢

 أمريكا الالتينية والكاريـبـي        
 هاييت  ٨٤١ ٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٤١ ٦

اجملموع الفرعي  ٨٤١ ٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٤١ ٦

 الدول العربية األفريقية        
 جيبويت  ٠٢٩ ١٢  ٠  ٠  ٥١٩ ٩٧  ٠  ٠  ٠  ١٣٦ ٩٩  ٦٨٤ ٢٠٨

 الصومال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 السودان  ٠  ٣٦٤ ١٣  ٠  ٠  ٤٧٣ ٨٨  ٠  ٥٧٦ ٥٤٨  ٠  ٤١٣ ٦٥٠

اجملموع الفرعي  ٠٢٩ ١٢  ٣٦٤ ١٣  ٠  ٥١٩ ٩٧  ٤٧٣ ٨٨  ٠  ٥٧٦ ٥٤٨  ١٣٦ ٩٩  ٠٩٧ ٨٥٩

 الدول العربية يف غريب آسيا        
 اليمن  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤٤ ٢٨  ٠  ٠  ٠  ١٤٤ ٢٨

اجملموع الفرعي  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤٤ ٢٨  ٠  ٠  ٠  ١٤٤ ٢٨
اموع  ٥٣٣ ٠٣٣ ١  ٩٣٩ ٧٧٠  ٠  ١٢٠ ٦٢٩ ٢  ٢٤٩ ٢٩٢  ٠  ٩٩٥ ٧٢٧ ١  ٢٥٨ ٧٠٣ ١  ٠٩٣ ١٥٧ ٨

 .ن منوا مع بلدان نامية أخرىالفردية وبرامج التدريب اجلماعي اليت اشتركت فيها أقل البلداالدراسية ال يشمل املشاريع االقليمية واألقاليمية والعاملية أو الزماالت  )أ(
 .ل النفقات العامة يف املائة متث١٣ّباستثناء  )ب(
 .متعاونةذها وكاالت أخرى تعمل اليونيدو معها بصفة وكالة مشاركة أو تشمل املشاريع اليت تنفّ )ج(
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 ٢اجلدول 
 )أ(٢٠٠٤ اجلديدة، حسب البلد ومصدر األموال،  املعتمدةاملشاريع

 ) املتحدةبدوالرات الواليات(

 )ج(مصادر أخرى اجملموع

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 دالبل/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية
 أفريقيا         
 أنغوال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 بنن  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 بوركينا فاسو  ٦٠٠ ١٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٠٠ ١٩
 بوروندي  ٠  ٠  ٠  ١١٤ ٩٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١٤ ٩٣

 الرأس األخضر  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 ورية أفريقيا الوسطىمجه  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 تشاد  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 جزر القمر  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 غينيا االستوائية  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 اريتريا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 اثيوبيا (٢٨٨ ٢)  ٠  ٠  ٢٧٤ ٨٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٨٦ ٧٩
 غامبيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 غينيا  ٧٠٠ ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٠٠ ٣
 بيساو-غينيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 ليسوتو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 ليربيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 مدغشقر  ٠  ٠  ٠  ٢٨٥ ٥٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٨٥ ٥٧
 مالوي  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 مايل  ٠٦٧ ٢٤  ٠  ٠  ٢٨٤ ٨٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٥١ ١١٢
 موريتانيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٥٠ ٤٨  ٠  ٢٥٠ ٤٨
 موزامبيق  ٣٦٧ ١١٩  ٤٢٥ ١٦٥  ٠  ٢٠٠ ١٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٩٢ ٣٠١
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 )ج(مصادر أخرى اجملموع

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 دالبل/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية
 النيجر  ٠  ٠  ٠  ٦٥٠ ٢٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٥٠ ٢٥

 رواندا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 سان تومي وبرينسيبـي  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 السنغال  ٠٠٠ ٢٥  ٠  ٠  ٢١٥ ٢٤٦  ٠  ٠  ٦٤١ ١١٠  ٠  ٨٥٧ ٣٨١
 سرياليون  ٥٥٠ ٤  ٠  ٠  ٥٠٠ ٣٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٥٠ ٤٤

 توغو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 أوغندا  ٠  ٠  ٠  ٤٩٧ ٣١١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٩٧ ٣١١
 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٠  ٠  ٠  ٤٤٢ ٢٢٢  ٠  ٠  ٩٥٢ ٢٣٦  ٥٠٠ ٩٥  ٨٩٣ ٥٥٤

 زامبيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
اجملموع الفرعي  ٩٩٦ ١٩٣  ٤٢٥ ١٦٥  ٠  ٤٦١ ١٨٣ ١  ٠  ٠  ٨٤٣ ٣٩٥  ٥٠٠ ٩٥  ٢٢٥ ٠٣٤ ٢

 آسيا واحمليط اهلادئ         
 أفغانستان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٧٦ ١٥٩  ٠  ٦٧٦ ١٥٩
 بنغالديش  ٦٨٤ ٤٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٨٤ ٤٥

 بوتان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 كمبوديا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٠٠ ٢٩٨  ٠  ٥٠٠ ٢٩٨

 كرييبايت  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠٠٠ ٤٠  ٠  ٠  ٤٥٠ ١١٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٥٠ ١٥٤

 مالديف  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 ميامنار  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 نيبال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٠٠ ٢٩  ٠  ٨٠٠ ٢٩
 ساموا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 جزر سليمان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 ليشيت-تيمور  ٣٥٠ ١٣  ٠  ٠  ٤٣٥ ٧٧  ٠  ٠  ٢٦٥ ١٣٣  ٠  ٠٥٠ ٢٢٤
 توفالو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 فانواتو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

اجملموع الفرعي  ٠٣٤ ٩٩  ٠  ٠  ٨٨٥ ١٩١  ٠  ٠  ٢٤١ ٦٢١  ٠  ١٦٠ ٩١٢



 

 

1
0
2

دال
يل 
تذي
ال

 
ي 
سنو

و ال
نيد
ليو
ر ا
قري
ت

٢٠
٠٤

 )ج(مصادر أخرى اجملموع

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 دالبل/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية

 أمريكا الالتينية والكاريبـي         
 هاييت  ٩٠٣ ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٠٣ ٥
 لفرعياجملموع ا  ٩٠٣ ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٠٣ ٥

 الدول العربية األفريقية         
 جيبويت  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 الصومال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 السودان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
اجملموع الفرعي  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 الدول العربية يف غريب آسيا                  
 اليمن  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
اجملموع الفرعي  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

اموع  ٩٣٣ ٢٩٨  ٤٢٥ ١٦٥  ٠  ٣٤٦ ٣٧٥ ١  ٠  ٠  ٠٨٤ ٠١٧ ١  ٥٠٠ ٩٥  ٢٨٩ ٩٥٢ ٢

 .دان منوا مع بلدان نامية أخرىال يشمل املشاريع االقليمية واألقاليمية والعاملية أو الزماالت الفردية وبرامج التدريب اجلماعي اليت اشتركت فيها أقل البل )أ(
 .ل النفقات العامة يف املائة متث١٣ّباستثناء  )ب(
 .ةعاونتكالة مشاركة أو مكوذها وكاالت أخرى تعمل اليونيدو معها تشمل املشاريع اليت تنفّ )ج(
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 ٣اجلدول 
أ(٢٠٠٤املشاريع املعتمدة، حسب البلد ومصدر األموال،  الصايف ملخصصات موعا( 

 )رات الواليات املتحدةبدوال(

 )ج(مصادر أخرى اجملموع

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 البلد/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية
 اـأفريقي         

 أنغوال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٧٣ ٢١٧  ٠  ٧٧٣ ٢١٧
 بنن  ٠ (١٣٩ ٢)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ (١٣٩ ٢)

 بوركينا فاسو  ٠٠٠ ١٤٦  ٠  ٠  ٥٠٠ ١١٠  ٠  ٠ (٦٣٧ ١٤)  ٠  ٨٦٣ ٢٤١
 بوروندي  ٠  ٠  ٠  ٦٣٥ ١٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٣٥ ١٨٦

 الرأس األخضر  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 مجهورية أفريقيا الوسطى  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 تشاد  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 جزر القمر  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 غينيا االستوائية  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 اريتريا  ٠ (٠٠٠ ١٠)  ٠  ٠  ٠  ٠ (٦١٩ ١٣)  ٠ (٦١٩ ٢٣)
 اثيوبيا  ٩١٧ ٩٢  ١٩٢ ١٦  ٠  ٧٣٦ ٥٩٧  ٠  ٠  ٥٤٦ ٢٥٩ ١  ٠  ٣٩١ ٩٦٦ ١

 غامبيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 غينيا  ٠٠٠ ٦  ٠  ٠  ٦٣٥ ١٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٣٥ ٢٤

 بيساو-غينيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 ليسوتو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 ليربيا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 مدغشقر  ٠  ٠  ٠ (٣٣٦)  ٠  ٠  ٠  ٠ (٣٣٦)
 مالوي  ٠ (٦٩١)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ (٦٩١)

 مايل  ٣٢١ ٤٣  ٠  ٠  ٢٩٤ ٣٦٢ (٦٤٣)  ٠ (٨٣٣ ١٣)  ٠  ١٣٩ ٣٩١
 موريتانيا  ٠ (٧٤٠ ٦)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٥٠ ٤٨  ٠  ٥١٠ ٤١
 موزامبيق  ٢٤٣ ١١٧  ٦٦٩ ١٣٧  ٠ (٦٢٥ ١٤٠)  ٠  ٠  ٧٢٩ ٩٠  ٠  ٠١٦ ٢٠٥
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 )ج(مصادر أخرى اجملموع

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 البلد/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية
 النيجر  ٠  ٠  ٠  ٠٠٠ ٩٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٠٠ ٩٠
 رواندا  ٠  ٠  ٠ (٤٠١ ١)  ٠  ٠  ٠  ٠ (٤٠١ ١)

 سان تومي وبرينسيبـي  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 غالالسن  ٤١٦ ٢٦  ٧٩٩ ٤٠  ٠  ٢٦٤ ٢٨٠ (١٠٢ ٢)  ٠  ٨٠٧ ٧٥٩  ٠  ١٨٤ ١٠٥ ١
 سرياليون  ١٠٨ ١٠١  ٠  ٠  ٠٠٠ ٣٥٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٨ ٤٥١
 توغو  ٠ (٧٢٠ ١٩)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ (٧٢٠ ١٩)
 أوغندا  ٠ (٢٠٩ ١٢٤)  ٠  ٤٥٩ ٥٧٢  ٠  ٠  ٦٤٣ ٢٦٢  ٠  ٨٩٣ ٧١٠

 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٩٨٤ ١  ٥٠٩ ٣٧  ٠  ٧٤٩ ٢٥٣  ٠  ٠  ٠٦٠ ٣٩٩  ٧٢٧ ٥٣٦  ٠٣٠ ٢٢٩ ١
 زامبيا  ٠٠٠ ٢٥ (٩٢٩ ١٦)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٨٤ ٦  ٠  ٠٥٥ ١٥

اجملموع الفرعي  ٩٩٠ ٥٥٩  ٧٤٢ ٥١  ٠  ٩٠٩ ٦٧٩ ٢ (٧٤٥ ٢)  ٠  ٧٠٣ ٠٠٢ ٣  ٧٢٧ ٥٣٦  ٣٢٦ ٨٢٨ ٦
 آسيا واحمليط اهلادئ         

 أفغانستان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٩٩ ٩٧١  ٠  ٢٩٩ ٩٧١

 بنغالديش  ٦٨٤ ٤٥ (١)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٨٣ ٤٥
 بوتان  ٠  ٥٤٣ ٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٤٣ ٦

 كمبوديا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٠٠ ٧٧٥  ٠  ٠٠٠ ٧٧٥
 كرييبايت  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٥٦٢ ٦٤  ٠  ٠  ٠٠٠ ٨٣٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٦٢ ٩٠٢
 ملديف  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 ميامنار  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 نيبال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٠٠ ٢٩  ٠  ٨٠٠ ٢٩

 ساموا  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 جزر سليمان  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ (٠٩٧ ٢٨)  ٠ (٠٩٧ ٢٨)
 ليشيت-تيمور  ٨٠٠ ٢٢٤  ٠  ٠  ٧٣٥ ٣٠٩  ٠  ٠  ٧٣٥ ٣٠٩  ٠  ٢٧٠ ٨٤٤

 وتوفال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
 فانواتو  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

اجملموع الفرعي  ٠٤٥ ٣٣٥  ٥٤٢ ٦  ٠  ٧٣٥ ١٤٧ ١  ٠  ٠  ٧٣٧ ٠٥٧ ٢  ٠  ٠٦٠ ٥٤٧ ٣
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 )ج(مصادر أخرى اجملموع

الصناديق 
االستئمانية اليت 
تديرها أطراف 

 ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديب

 البلد/املنطقة امليزانية العادية األموال الرئيسية

 أمريكا الالتينية والكاريبـي         
 هاييت  ٢٣٩ ٦٦ (٤٤٣ ٢٢)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٩٦ ٤٣
لفرعياجملموع ا  ٢٣٩ ٦٦ (٤٤٣ ٢٢)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٩٦ ٤٣

 الدول العربية األفريقية         
 جيبويت  ٠  ٠  ٠ (٨)  ٠  ٠  ٠  ٠ (٨)
 الصومال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠

 السودان  ٠  ٣٧٢  ٠  ٠ (٩٧٤ ١)  ٠  ٠  ٠ (٦٠٢ ١)
 اجملموع الفرعي  ٠  ٣٧٢  ٠ (٨) (٩٧٤ ١)  ٠  ٠  ٠ (٦١١ ١)

 الدول العربية يف غريب آسيا         
 اليمن  ٠ (٢٩)  ٠  ٠ (٣٤١ ٣)  ٠  ٠  ٠ (٣٧٠ ٣)
اجملموع الفرعي  ٠ (٢٩)  ٠  ٠ (٣٤١ ٣)  ٠  ٠  ٠ (٣٧٠ ٣)

اموع  ٢٧٤ ٩٦١  ١٨٣ ٣٦  ٠  ٦٣٦ ٨٢٧ ٣ (٠٦١ ٨)  ٠  ٤٤٠ ٠٦٠ ٥  ٧٢٧ ٥٣٦  ٢٠٠ ٤١٤ ١٠

 .لفردية وبرامج التدريب اجلماعي اليت اشتركت فيها أقل البلدان منوا مع بلدان نامية أخرىال يشمل اجلدول املشاريع االقليمية واألقاليمية والعاملية أو الزماالت ا )أ(
 .ل النفقات العامة يف املائة متث١٣ّباستثناء  )ب(
 .ونةعاتكالة مشاركة أو مكوذها وكاالت أخرى تعمل اليونيدو معها تشمل املشاريع اليت تنفّ )ج(
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 التذييل هاء
 ن التقينالربنامج العادي للتعاو

 ١اجلدول 
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤التنفيذ حسب الربنامج، 

منها بآالف 
 اليوروهات

بآالف دوالرات 
  الواليات املتحدة

  الصناعية الصناعية واإلحصاءات الرشيدةاالدارة ١-الربنامج جيم ٥١٤,١ ٣٤٢,٦
 ترويج االستثمار والتكنولوجيا ٢-الربنامج جيم ١ ١٥١,٣ ٢١٢,٥
 النوعية واالنتاجية ٣-ج جيمالربنام ١٢٤,٣ ٢٧,٠
 تنمية األعمال التجارية الصغرية ٤-الربنامج جيم ٦٧٣,٧ ٢٦٥,٣
 الصناعات الزراعية ١-الربنامج دال ٧٨٣,١ ٥٦,٦
 الطاقة الصناعية وبروتوكول كيوتو ٢-الربنامج دال ٦٣٢,٢ ١٧٠,٧
 االدارة البيئية ٤-الربنامج دال ٢١٥,١ ٨٨,٦
 الربنامج االقليمي :الرئيسي هاءالربنامج  ١٩٩,٤ ١٥٧,٧
 برامج أخرى ٦٤٦,٤ ٤٧١,١
 اموع      ٤ ٩٣٩,٦ ١ ٧٩٢,١

 املعادل باليورو      ٣ ٩٥٩,٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢-جيم
٢٣% 

٣-جيم
٣% 

٤-جيم
١-دال %١٤

١٦% 

٢-دال
١٣% 

٤-دال
٤% 

 هاء
٤% 

أخرى
١٣% 

١-جيم
١٠% 
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 ٢اجلدول 
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤التنفيذ حسب أمنوطة اخلدمات، 

منها بآالف 
 اليوروهات

بآالف دوالرات 
 )٢٠٠٧‐٢٠٠٤(أمنوطات اخلدمات  الواليات املتحدة

 )١أمنوطة اخلدمات (االدارة الرشيدة الصناعية واإلحصاءات الصناعية  ٥٧٢,٧ ٣٤٢,٥
 )٢أمنوطة اخلدمات (ترويج االستثمار والتكنولوجيا  ١ ٠٣٩,٩ ١٦٨,٨
 )٣أمنوطة اخلدمات (القدرة التنافسية الصناعية والتجارة  ٣٣٢,٣ ١٤٥,٥
 )٤دمات أمنوطة اخل(تنمية القطاع اخلاص  ٨٧٧,٣ ٤٢٦,٥
 )٥أمنوطة اخلدمات (الصناعات الزراعية  ٨١٨,٨ ٨٨,٩
 )٦أمنوطة اخلدمات (الطاقة املستدامة وتغير املناخ  ٦٣٢,٢ ١٧٠,٧
 )٨أمنوطة اخلدمات (اإلدارة البيئية  ٢٢٠,٥ ٨٨,٦
 غري حمدد ٤٤٥,٩ ٣٦٠,٦

 اموع      ٤ ٩٣٩,٦ ١ ٧٩٢,١

 املعادل باليورو      ٣ ٩٥٩,٤ 
  

 
 
 

٢أمنوطة اخلدمات 
٢٠% 

٣أمنوطة اخلدمات
٤أمنوطة اخلدمات %٧

١٨% 

 ٥أمنوطة اخلدمات 
١٧% 

 ٨أمنوطة اخلدمات 
٤% 

١أمنوطة اخلدمات
١٢% 

 ٦أمنوطة اخلدمات 
١٣% 

 غري حمّدد
٩% 
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 واوالتذييل 
 التوزع اجلغرايف للخرباء

 توزع اخلرباء حسب اجملموعات االقليمية للبلدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من ١٢٢ من كندا و٧٧ مرشحا من أستراليا و٤٦منهم مرشحون مل ترد اشارة واضحة إىل جنسيتهم و )أ(
 .الواليات املتحدة األمريكية

 . من الواليات املتحدة األمريكية      ٣٤ من كندا و  ١٠اء معينون من أستراليا و       خرب ٦منهم  )ب (

Lists A + C List B List D Others

Lists A + C List B List D Others

 ن يف سجل اليونيدوود اخلرباء املقّي-١الشكل
٣ ٠١٨ :٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١دين يف السجل حىت عدد اخلرباء املقي 

 عدد التعيينات-٢الشكل
  خبريا وطنيا٨١٦ مبن فيهم ١ ٨٥٠: ٢٠٠٤التعيينات خالل عام عدد 

٩٩١
٣٢,٨%

٢٧٧
٢٥٤ %٩,٢

٨,٤% 

٤٩,٦%
١,٤٩٦ 

من القائمة)أ(آخرون
دال

ن القائمةم
باء

من القائمتني
ألف وجيم

٩٧١
٥٢,٥%

٥٨
٣,١% 

٢١٦
١١,٧% 

٦٠٥
٢٣,٧٪ 

من القائمة)ب(آخرون
دال

ةن القائمم
باء

من القائمتني
 ألف وجيم
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  ٢٠٠٤تعيني اخلرباء، 

   عدد 
 االقليم/املنطقة/البلد التعيينات  

   عدد  
التعيينات    االقليم/املنطقة/البلد

   عدد  
  االقليم/املنطقة/البلد التعيينات  

 ١١٢ اململكة املتحدة
 ١٠١ ايطاليا

 ٨٩ نداهل
 ٨٥ النمسا
 ٨١ فرنسا
 ٥٩ الصني

 ٥٧ االحتاد الروسي
 ٤٢ أملانيا

 ٤١ بوركينا فاسو
 ٤١ اسبانيا

 ٤٠ سري النكا
 ٣٩ نيجرييا

 ٣٤ الواليات املتحدة األمريكية
 ٣٠ هنغاريا
 ٢٨ مصر

 ٢٥ األرجنتني
 ٢٥ بلجيكا
 ٢٥ كينيا

 ٢٥ مجهورية تنـزانيا املتحدة
 ٢٤ السنغال
 ٢٤ سويسرا
 ٢٣ أوغندا
 ٢٢ لومبياكو

 ٢٢ فييت نام
 ٢١ مايل

 ٢٠ كوت ديفوار
 ٢٠ هولندا
 ١٩ تونس
 ١٨ أرمينيا
 ١٨ ايرلندا
 ١٨ بريو
 ١٨ بولندا
 ١٨ تركيا

 ١٧ موزامبيق
 ١٦ كمبوديا

 ١٦ اجلمهورية التشيكية
 ١٦ املغرب
 ١٥ اجلزائر

 ١٥ املكسيك
 ١٥ الفلبني

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
 ١٥   سابقا
 ١٤ سلوفاكيا

 ١٤ توغو
 ١٣ الربازيل
 ١٣ اليابان

 ١٣ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ١٢ كرواتيا
 ١٢ غواتيماال

 ١٢ ) اإلسالمية–مجهورية (ايران 
 ١١ النيجر
 ١٠ كندا
 ١٠ شيلي
 ١٠ غانا

 ١٠ باكستان
 ١٠ جنوب أفريقيا

 ١٠ زمبابوي
 ٩ السودان

 ٨ بنن
 ٨ اكوادور
 ٨ األردن
 ٨ لبنان

 ٨ فلسطني
 ٨ سودصربيا واجلبل األ

 ٨ أوزبكستان
 ٧ البوسنة واهلرسك

 ٧ غينيا
 ٧ اندونيسيا

 ٧ اجلمهورية العربية السورية
 ٧ أوروغواي
 ٦ أستراليا
 ٦ بوليفيا

 ٦ كوستاريكا
 ٦ كوبا
 ٦ اثيوبيا

 ٦ نيكاراغوا
 ٦ مجهورية كوريا

 ٦ السويد
 ٦ أوكرانيا

 ٦ مجهورية فنـزويال البوليفارية
 ٦ زامبيا

 ٥ بنغالديش
 ٥ الكامريون

 ٥ بيساو-غينيا
 ٥ منغوليا
 ٥ نيبال

 ٥ رومانيا
 ٤ أفغانستان

 ٤ مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٤ الدامنرك

 ٤ السلفادور
 ٤ اريتريا
 ٤ اسرائيل

 ٤ اجلماهريية العربية الليبية
 ٤ الربتغال

 ٣ آذربيجان
 ٣ بوروندي
 ٣ جيبويت
 ٣ فنلندا

 ٣ موريتانيا
 ٣ النرويج
 ٣ رواندا

 ٣ سرياليون
 ٢ بيالروس
 ٢ بلغاريا
 ٢ غامبيا
 ٢ اليونان
 ٢ ليتوانيا

 ٢ مدغشقر
 ٢ مالوي

 ٢ موريشيوس
 ٢ ناميبيا
 ٢ قطر
 ٢ تايلند

 ١ البحرين
 ١ بوتسوانا

 ١ الرأس األخضر
 ١ قربص

 ١ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ١ هاييت

 ١ هندوراس
 ١ قريغيزستان

 ١ ليسوتو
 ١ مالطة

 ١ نيوزيلندا
 ١ اليمن

 ١ سلوفينيا

 ١ ٨٥٠ موعاجمل
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 التذييل زاي
 األنشطة التدريبية

 ١اجلدول 
 برامج التدريب اجلماعي

  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
  ) مراجعة النوعية (٩٠٠١ معايري اإليسو X   اجلزائر ٥٠  ٦ ٥٠
 سالمة األغذية  X   أنغوال ٢٠ ٢٠ ١٠ ٢٠
تدريب أساسي على النموذج احلاسويب لتحليل    X النمسا ٢٥ ٣ ٦ ٨

الثالث إكسربت  )كومفار (واإلبالغاجلدوى 
 )نشاطان(

 على كومفار الثالث إكسربت متقدم تدريب    X النمسا ٢٢ ٣ ٦ ٩
 )نشاطان(

  على كومفار الثالث إكسربتمتقدم تدريب   X  النمسا ٤  ١ 
 تدريب على كومفار   X النمسا ١٨ ٥ ٧ ٧
 تدريب على كومفار  X  البحرين ٢٠  ٣ 
ممارسات النظافة /املمارسات الصناعية اجليدة X   بنغالدش ٢٥ ٢٥ ٥ 

  ألغراض سالمة األغذيةالصحية اجليدة
ممارسات النظافة /مارسات الصناعية اجليدةامل X   بوتان ٢٦ ٢٦ ٩ 

  ألغراض سالمة األغذيةالصحية اجليدة
دقيق نظم حتليل املخاطر ومواضع الضبط ت X   بوتان ٢٠ ٢٠ ٤ 

 احلرجة
األساليب املتقدمة يف جمال مراقبة التلوث الزئبقي   X الربازيل ٧ ٣ ٣ ٣

 صغرينطاق على استخراج الذهب الناجم عن 
 تدريب مراجعي عالقة األسعار بالنوعية  X  بوركينا فاسو ٢٠ ٢٠ ٥ ٢٠
توعية الصحافيني حبماية املستهلكني وبنوعية   X  بوركينا فاسو ٣٢ ٣٢ ٢ ٣٢

 املنتجات املستهلكة على نطاق واسع 
 )نشاطان(تقييم املطابقة   X  بوركينا فاسو ٤٠ ٤٠ ٦ ٤٠
املفتشني املتخصصني يف صحة /بنيتدريب املدرX    بوركينا فاسو ١٩ ١٩ ١ ١٩

 النباتات
 نظم حتليل املخاطر ومواضع الضبط احلرجة  X  بوركينا فاسو ٢٠ ٢٠ ٤ ٢٠

 مواد البناء والتشييد  X  بوركينا فاسو ١٨ ١٨ ٠ ١٨
املفتشني املتخصصني يف صحة /تدريب املدربني  X  بوركينا فاسو ١٨ ١٨ ٦ ١٨

 احليوان
النسيج اليدوي وصباغة املنسوجات وصنع  X   ينا فاسوبورك ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠

  النساءمالبس
 تكنولوجيات الدباغة X   بوروندي ٦ ٦  ٦
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  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
 حتسني صناعة جتهيز اجللود بأنواعها X   بوروندي ٢٠ ٢٠  ٢٠
 معايرة األوزان وتدقيق املوازين غري اآللية X   كمبوديا ١٥ ١٥ ٢ 
 زين واألوزان الدقيقةمعايرة املوا X   كمبوديا ١٥ ١٥ ٢ 
: اإلنتاج األنظف يف الكيماويات الزراعية  X  الصني ٥٠  ١١ 

 تكنولوجيا معاجلة البذور 
 نظم الضخ X   الصني ٢٥  ٣ 
 نظم اهلواء املضغوط X   الصني ٢٣  ٢ 
 إنشاء احملطات الكهرومائية الصغرية وصيانتها   X الصني ٤٥ ١٢ ٥ ٢٠
 املسؤولية االجتماعية للشركات  X  كوستاريكا ١٣  ٣ 
 إدارة املنتجات واملواد اخلطرة  X  كوستاريكا ٣٠  ١٢ 
 قطاع خدمات التربيد  X  كرواتيا ٨ ٨ ٢ 
حماكاة العمليات : التنمية الصناعية املستدامة  X  كوبا ٢٦  ٨ 

 وحتليلها وحتقيق أدائها األمثل ومراقبتها
 على عدة اإلنتاج األنظفتدريب املدربني   X  كوبا ٣١  ١٦ 
 التبصر التكنولوجي  X  اجلمهورية التشيكية ٣٦ ١ ١٩ ٣
القص وحتديد التكلفة واهلندسة الصناعية  X   إكوادور ٢٥٠   

 واإلنتاجية يف قطاع صناعة املالبس
 حتليل القدرة التنافسية  X   إكوادور ١٠  ٣ 
املنشآت الصغرية   وشبكاتجمموعاتتطوير  X   إكوادور ١٩٠  ٦٥ 

 تطوير مهارات تنظيم املشاريع : واملتوسطة
 املنشآت الصغرية  وشبكاتجمموعاتتطوير  X   إكوادور ٣٠٩  ١٢٢ 

 التسويق/تطوير املنتجات: واملتوسطة
 املنشآت الصغرية  وشبكاتجمموعاتتطوير  X   إكوادور ٣٩٨  ١٦١ 

 تطوير املهارات التقنية: واملتوسطة
 املنشآت الصغرية  وشبكاتجمموعاتتطوير  X   وادورإك ٢١٠  ٩٥ 

 بناء الشخصية والتوعية: واملتوسطة
 مشروع اقتفاء األثر ومعايري النوعية X   مصر ٤٠   ٤٠
 خصائص مشروع اقتفاء األثر X   مصر ٤٠   ٤٠
 تصميم وتكنولوجيا األحذية    X مصر ٢   ٢
تشخيص والتطوير ال: النوعية  واإلنتاجية X   مصر ٣٥  ٨ ٣٥

 االستراتيجيان
نظم حتليل املخاطر ومواضع اإليسو واملعايري و X   مصر ١٤  ٣ ١٤

نظم حتليل  إدارة النوعية و– الضبط احلرجة
 املخاطر ومواضع الضبط احلرجة

  فاروسةبراجميتدريب على  X   مصر ٢٩  ٥ ٢٩
ق إعداد املشاريع الصناعية وتقييمها وتطبي  X  مصر ١٤ ٣ ١ ٧

 كومفار
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  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
اهلندسة الزراعية مع تركيز خاص على املاكينات X   اريتريا ١٤ ١٤ ٥ ١٤

 واملعدات الزراعية 
 سالمة األغذية X   اريتريا ٤٠ ٤٠ ١٥ ٤٠
 تكنولوجيا جتهيز منتجات احلبوب X   إثيوبيا ١٢ ١٢ ١ ١٢
نظم حتليل املخاطر ومواضع الضبط تدقيق  X   إثيوبيا ١٩ ١٩  ١٩

 احلرجة
 دور احلكومة ومنتجي األغذية-سالمة األغذية  X   إثيوبيا ١٦٠ ١٦٠ ٤٥ ١٦٠

 واملستهلكني
التخفيف من آثار اجلفاف على زراعة الكفاف X   إثيوبيا ٢,١٠٠ ٢,١٠٠ ١,٠٥٠ ٢,١٠٠

 تكنولوجيا السلع اجللدية X   إثيوبيا ٧٠ ٧٠ ٢٠ ٧٠
 ديةتكنولوجيا املالبس اجلل X   إثيوبيا ٧٠ ٧٠ ٣٠ ٧٠
 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف  X  إثيوبيا ٥٠ ٤٠ ٥ ٥٠
تقدير تكلفة املنتجات، ومناولة املواد، وحتسني  X   إثيوبيا ٣٧   ٣٧

اإلنتاجية واهلندسة لفائدة شركات صنع املالبس
 تطوير مهارات تنظيم املشاريع لدى املرأة X   إثيوبيا ٤٠ ٤٠ ٣٠ ٤٠
، ر مهارات تنظيم املشاريع لدى املرأةتطوي X   إثيوبيا ٦٠ ٦٠ ١٥ ٦٠

 تدريب املدربني
 رفع مستوى املهارات التقنية X   إثيوبيا ١٢١ ١٢١ ٣٥ ١٢١
 مهارات تنظيم املشاريعتطوير  X   غانا ٣٠٠  ٢٨٠ ٣٠٠
 رفع مستوى املهارات التقنية X   غانا ١٨٠  ١٦٠ ١٨٠
 املمارسات الصناعية اجليدة X   غانا ٢٥٠  ٢٠٠ ٢٥٠
 حتليل املشاريع واجلدوى املالية  X   غانا ١٥  ١٥ ١٥
 تدريب على كومفار الثالث إكسربت   X  غانا ١١ ٤ ١ ٩
 على كومفار الثالث إكسربت متقدمتدريب  X   غانا ١٢  ٣ ١٢

 ألغراض تقييم مشاريع االستثمار
 تدريب على كومفار الثالث إكسربت   X  غواتيماال ١٧  ٧ 
، تدريب تدريب على كومفار الثالث إكسربت  X  تيماالغوا ١٥  ٧ 

 املدربني
 يف الريف ورفع تطوير مهارات تنظيم املشاريع X   غينيا ٣٨٠ ٣٨٠ ٢٤٥ ٣٨٠

 مستوى املهارات التقنية
املراجعة الرائدة  (٩٠٠٠معايري اإليسو   X  اهلند ٢٠ ٢٠ ٣ 

 )للحسابات
 تكنولوجيات اللحام X   اهلند ٤٣   
 )نشاطان(تكنولوجيات الصناعة التحويلية  X   اهلند ٥٩   
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف الصناعة    X اهلند ٣٦   

 التحويلية
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  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
 تصميم العدد املكنية X   اهلند ٣١   
تطوير مهارات تنظيم املشاريع لفائدة املنشآت    X اهلند ٢٠   

 الصغرية واملتوسطة
العدد املكنية اليت تعمل بالتحكّم وجيا تكنول   X اهلند ٧٤   

 ) أنشطة٣ (العددي احلاسويب
 هندسة التسويق واخلدمات X   اهلند ٢٠   
اهلندسة العكسية والسرعة يف وضع النماذج  X   اهلند ٧   

 األولية ويف التجهيز بالعدد
رصد حالة املاكينات ألغراض الصيانة التنبؤية  X   اهلند ٨   

 قيةواالستبا
 )نشاطان(برجمة القطع يدويا  X   اهلند ٢٦   
اليت تعمل بالتحكّم العددي صيانة املاكينات  X   اهلند ٢٢   

 )نشاطان (احلاسويب
 القياس البعدي معدات معايرة  X   اهلند ١٠   
 طريقة العنصر احملدَّد يف التصميم اآليل X   اهلند ٢٠   
 هيز بالعدد والصناعة التحويليةتكنولوجيا التج X   اهلند ٧   
حلول ختطيط موارد املنشآت لفائدة املنشآت  X   اهلند ١١   

 الصغرية واملتوسطة
 وعلم القياسالقياس الدقيق  X   اهلند ٨   
اليت تعمل بالتحكّم العددي صيانة النظم  X   اهلند ١٤   

 احلاسويب
 آالت القياس وتطبيقاا X   اهلند ٢٠   
التحلي باملواقف اإلجيابية، وثقافة العمل   X  اهلند ٣٠   

 اجلماعي والقدرات يف جمال اإلدارة
 وحدات العدد املكنية X   اهلند ٢٢   
إدارة سلسلة اإلمداد لصاحل وحدات العدد   X  اهلند ٤٠   

 املكنية
 )نشاطان(ترويج التصدير يف قطاع األحجار   X  اهلند ٢٢٠   
 خطط لوحدات العدد املكنية  X  داهلن ٤٠   
 التحسني املتواصل  X  اهلند ١٨   
 )نشطان(تشكيل املعادن  X   اهلند  ٤٠٠   
التصميم املدعم باحلاسوب ووضع الرسوم   X  اهلند ٦   

 )نشاطان(للقطع املكونة 
 ) أنشطة٤(القياس الدقيق واملعايرة الدقيقة   X  اهلند ٥٩   
 تصدير وحدات صنع اللّعب  X  اهلند ١٤   
تكنولوجيا املسابك صنع العدد املكنية، و  X  اهلند ٣٢   

 )نشاطان (وهندسة املواد
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  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
 اإلدارة الكاملة للنوعية ونظام إدارة النوعية  X  اهلند ١٢   
 تركيب العدد املكنية واختبارها  X  اهلند ١٠   
 عبتطوير تصميم وحدات صنع اللّ  X  اهلند ٦   
 تصميم العدد املكنية  X  اهلند ٢   
وإعداد امللفات التقنية  شهادات النوعية إصدار  X  اهلند ٨   

 لوحدات صنع اللّعب
تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   اهلند ١٠٦  ٤٠ 

 تطوير القدرة على تنظيم املشاريع: واملتوسطة
كات املنشآت الصغرية تطوير جمموعات وشب X   اهلند ٢٣٢  ٧٦ 

 التسويق/تطوير املنتجات: واملتوسطة
تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   اهلند ٤٤٦  ٢١٩ 

 رفع مستوى املهارات التقنية: واملتوسطة
تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   اهلند ٧٠  ٧٠ 

 بناء الشخصية وإذكاء الوعي : واملتوسطة
 أفضل ممارسات التصنيع X   هلندا ٤٧٠  ١٣٥ 
 إعداد وتقييم املشاريع الصناعية   X اهلند ٢٠   
 وتطبيق كومفار يف كومفار الثالث إكسربت X   إندونيسيا ٤٣  ١١ 

 )نشاطان(تقييم املشاريع 
كومفار الثالث إكسربت وتقييم املشاريع  X   إندونيسيا ٤٣  ٨ 

 )نشاطان(
 -مجهورية (إيران  ٢١٠  ٣٠ 

 ) اإلسالمية
  X سالمة األغذية، حتسني التكنولوجيا 

 -مجهورية (إيران  ٣٣  ١٦ 
 ) اإلسالمية

  X  بني لتطوير تنظيم املشاريع لصاحلتدريب مدر
 الشباب/النساء

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية    X إيطاليا ٢٤ ٢ ٣ ٧
 املبادئ واملمارسة: واملتوسطة

حماكاة العمليات وحتقيق التنمية الصناعية    X إيطاليا ٣٠  ٥ 
 أحدث املعارف احلالية: املستدامة

 تدريب على كومفار الثالث X   اليابان ٢٤  ١٠ 
 تدريب على كومفار  X   اليابان ٣٠  ١٦ 
 )نشاطان(النوعية واإلنتاج األنظف  X   كينيا ٤٧  ١٣ ٤٧
 ثمارتقييم وترويج مشاريع االست X   كينيا ١٢  ٥ ١٢
 تربية النحل ومنتجات بيوت النحل  X   كينيا ٥٠  ١٥ ٥٠
 التفتيش يف جمال األمساك X   كينيا ٢٠  ٢ ٢٠
حتسني اإلطار التنظيمي والتنسيقي ملنتجات  X   كينيا ٣٣  ٥ ٣٣

 مصائد األمساك 
 تكنولوجيا صنع األحذية X   كينيا ٢٠  ٢٠ ٢٠
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  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
 ي والتدقيق البيئيتقييم األثر البيئ   X كينيا ٣٥ ١٣  

 إدارة النفايات X   كينيا ٣٣   

مجهورية الو الشعبية  ٣١ ٣٠ ١٤ 
 الدميقراطية 

  X  ١٧٠٢٥اختبار متاثل النظم مع معايري اإليسو 

مجهورية الو الشعبية  ٢٧ ٢٧ ٩ 
 الدميقراطية 

  X  مبادئ اعتماد املختربات، معايري اإليسو
١٧٠٢٥ 

 سلة النوعيةبناء سل X   لبنان ١٠٠   

براجمية تقييم أداء األعمال التجارية ومنهجية  X   لبنان ٤٠   
 حتسني أداء املنشآت 

 سالمة األغذية  X   لبنان ٢٥٠  ٩٠ 

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية   X  لبنان ٣٠  ١٣ 
 املبادئ واملمارسة: واملتوسطة

 ر وتقييمهاإعداد مشاريع االستثما X   ليتوانيا ٢٣  ١٠ 

)نشاطان (على كومفار ومتقدم تدريب أساسي X   ليتوانيا ٢٣  ١٠ 
ممارسات النظافة /املمارسات الصناعية اجليدة X   ملديف ٢٠ ٢٠ ٦ 

  ألغراض سالمة األغذيةالصحية اجليدة

دقيق نظم حتليل املخاطر ومواضع الضبط ت X   ملديف ٢٠ ٢٠ ٥ 
 احلرجة

 اخلضروات/جتهيز الكريتيه والفواكه X   مايل ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧

 نقل التكنولوجيا ودور املشاريع املشتركة X   منغوليا ٢٤   

 الربقوق/جتهيز التني X   املغرب ١١٩  ١١٩ ١١٩

 الربقوق/تبخري التني X   املغرب ٨  ٤ ٨

 تصميم السلع اجللدية X   املغرب ٥٠  ٥ ٥٠

 احتادات التصدير X   املغرب ١٨  ٦ ١٨

تطوير مهارات تنظيم املشاريع لدى املرأة يف  X   املغرب ٣٧٠  ٢٦٢ ٣٧٠
 جمال املهارات التقنية

تطوير مهارات تنظيم املشاريع لدى املرأة يف  X   املغرب ٢٧٤  ٢٧٤ ٢٧٤
 جمال إدارة اإلنتاج

ترويج االستثمار ومفهوم خطط األعمال   X  املغرب ٢٧  ٨ ٢٧
 )نشاطان(

التصميم وصورة املؤسسة وتطوير قاعات   X  املغرب ١٠   ١٠
 العرض

 تقدمي الفعالية اإليكولوجية  X  املغرب ١٧ ٤ ٢ 

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   نيكاراغوا ٢٤٨  ١٢٩ 
 روابط اإلنتاج األفقية والعمودية: واملتوسطة



 ٢٠٠٤تقرير اليونيدو السنوي  التذييل زاي
 

116 

  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   نيكاراغوا ٣٥  ٩ 

القيمة بالنسبة /سالسل النوعية : توسطةوامل
 للموردين

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   نيكاراغوا ٣٥  ١٧ 
 تطوير وختطيط االقتصاد احمللي: واملتوسطة

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   نيكاراغوا ٨٧  ٤١ 
 خطط األعمال: واملتوسطة

وير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية تط X   نيكاراغوا ٦٦  ١٤ 
 اإلجراءات القانونية للتعاونيات: واملتوسطة

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   نيكاراغوا ١١٢  ٧٩ 
التسويق والتصدير، التجارة النـزيهة: واملتوسطة

أساليب استغالل احلرارة الشمسية يف التطبيقات X   نيكاراغوا ١٥  ٣ 
 يةالصناع

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   نيجرييا ٤٨   ٤٨
 رفع مستوى املهارات التقنية: واملتوسطة

تطوير جمموعات وشبكات املنشآت الصغرية  X   نيجرييا ٣٨   ٣٨
رفع مستوى مهارات تنظيم املشاريع: واملتوسطة

ارة، تطوير مهارات تنظيم املشاريع، واإلد X   نيجرييا ٨٥  ٦ ٨٥
 وتوليد الثروة

املعلومات عن األعمال التجارية والتدريب على  X   نيجرييا ١٦٢  ٥٢ ١٦٢
 استخدام احلاسوب

ضمان النوعية يف خمتربات التحليل  X   باكستان ١٧٠  ٢٢ 
امليكروبيولوجي اليت يراد اعتمادها مبوجب 

 )نشاطان (١٧٠٢٥معايري اإليسو 
 رباعي كلوريد الكربون تدرجييا من التخلّص X   باكستان ٥٣ ٤٨ ٢ 
 اإلدارة الكاملة للصيانة X   فلسطني ١٧  ٤ 
 التسويق  X   فلسطني ١١٨  ٢٥ 
 اإلنتاجية الصناعية X   فلسطني ٣٠٠  ٥٠ 
 مهارات اإلدارة/مبادئ X   فلسطني ٢٣  ٣ 
 اإلدارة الكاملة للنوعية X   فلسطني ١٨  ٥ 
املتواصل وقياس أداء املنشآت الصغرية التحسني  X   فلسطني ٢٢  ٣ 

برودكت /براجمية اليونيدو فاروس(واملتوسطة 
 )بالس

 تدريب على كومفار الثالث  X  مجهورية كوريا ١٠ ٣  
 تدريب على كومفار الثالث X   مجهورية كوريا ١٤  ٢ 
 تدريب على كومفار   X  مجهورية كوريا ٢٠  ١ 
 يب على كومفار تدر X   مجهورية كوريا ٢٠  ٣ 
 سالمة األغذية X   رومانيا ٢٦  ١٨ 
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  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
 قطاع خدمات التربيد  X  رومانيا ٨ ٨ ٢ 
 البدائل اجملدية للمذيبات املستنفدة لألوزون  X   رومانيا ١٧٣  ١٠٤ 

 ) أنشطة٣(
 مجهورية (االحتاد الروسي  ٣٨  ١٤ 

 )باشكورتوستان
  X ر التكنولوجيالتبص 

 تدريب على كومفار الثالث إكسربت X   بية السعوديةاململكة العر ٣٠   
أدوات : تطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة X   السنغال ٤٤  ٢٧ ٤٤

 التنظيم واإلدارة
االئتمان : رفع مستوى مهارات تنظيم املشاريع X   السنغال ٨٠  ٣٦ ٨٠

 والتمويل
الترويج : ةتطوير املنشآت الصغرية واملتوسط X   السنغال ١٦٥  ٦٣ ١٦٥

 وإقامة الشبكات 
 رفع مستوى املهارات التقنية X   السنغال ٣٦  ٣٢ ٣٦
 التدريب على الوصول إىل األسواق  X   جنوب أفريقيا ٣٥  ٦ ٣٥
إنتاج آالت العزق /صنع األدوات املعدنية X   السودان ٨ ٨  ٨

 اجملرورة بواسطة الدواب
 الث إكسربتتدريب على كومفار الث X   السويد ٢٠  ٨ 

 وإدارة حتليل املخاطر ومواضع الضبط احلرجة X   تونس ١٢٥  ٣٠ ١٢٥
 سالمة األغذية

 معايري وسم املواد الغذائية X   تونس ١٠   ١٠
 معايري زيت الزيتون X   تونس ١٠   ١٠
ضمان نوعية املختربات ومعايري اإليسو  X   تونس ١٤  ٤ ١٤

١٧٠٢٥ 
 ١٤٠٠٠ اإليسو معايري X   تونس ١٠  ٣ ١٠
 ضمان النوعية يف الصناعات الزراعية الغذائية X   تونس ١٠  ٣ ١٠
 التسويق يف املنشآت الصناعية X   تونس ٦   ٦
 التبصر التكنولوجي   X تركيا ٣٤ ١ ١٦ ٢
 اخلضروات/جتفيف الفواكه X   أوغندا ١٧ ١٧  ١٧
لسطح اخلارجي، النسيج اليدوي، وتصميم ا X   أوغندا ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

وتفصيل املالبس، وتطوير املنتجات، وصيانة 
 دارة األعمالإماكينات احلياكة، و

التدريب على كومفار الثالث إكسربت  X   أوكرانيا ١٤٠  ٦٤ 
 ) أنشطة٧(ألغراض تقييم مشاريع االستثمار 

 قطاع خدمات التربيد  X  اململكة املتحدة ٨ ٨ ٢ 
 تقييم وترويج مشاريع االستثمار X   ا املتحدةمجهورية تنـزاني ٢٠ ٢٠ ٦ ٢٠
 إضافة القيمة للمواد الزراعية اخلام X   مجهورية تنـزانيا املتحدة ٤٠ ٤٠ ١٨ ٤٠
 احلكم واإلدارة االقتصادية  X   مجهورية تنـزانيا املتحدة ٦٠ ٦٠ ١٥ ٦٠
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  نوع الربنامج  ركنياعدد املش
البلدان 
)ب(ريقيةفاأل )هـ(اإلناث

نأقل البلدا
 منوا

مجيع من 
)أ(البلدان  ميدان الدراسة وطين قليميإ أقاليمي ليم املضيفإلقا/البلد

         
نساين يف التنمية تعميم مراعاة املنظور اجل X   مجهورية تنـزانيا املتحدة ٥٥ ٥٥ ٣٠ ٥٥

 والصناعة
 التدريب على كومفار الثالث إكسربت  X   مجهورية تنـزانيا املتحدة ٢٩   ٢٩
 نشر مشاريع السيزال   X مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٢٠٠ ١٥٠ ٦٠ ٢٠٠
 الزئبق بوصفه أحد املخاطر الصحية X   مجهورية تنـزانيا املتحدة  ١٨ ١٨ ٧ ١٨
ملتحدة األمريكيةالواليات ا ٧ ٣ ٣ ٣ X   ث الزئبقيمة يف جمال مراقبة التلواألساليب املتقد

 صغرينطاق على استخراج الذهب الناجم عن 
 التدريب على كومفار الثالث إكسربت  X   فنـزويال ٢٠  ١١ 
تطوير مهارات تنظيم املشاريع لدى املرأة يف  X   فييت نام ٥٢٨  ٥١٤ 

 اليةجمال التسويق والشؤون امل
تطوير مهارات تنظيم املشاريع لدى املرأة يف  X   فييت نام ٩٥  ٩٣ 

 جمال تنظيم وتيسري أفرقة املساعدة الذاتية 
تطوير مهارات تنظيم املشاريع لدى املرأة يف  X   فييت نام ٤٥٩  ٤٥٢ 

 جمال رفع مستوى املهارات التقنية
يع لدى املرأة، تطوير مهارات تنظيم املشار X   فييت نام ٦٠  ٤٤ 

 تدريب املدربني
 احملاسبة البيئية  X  فييت نام ١٥٢   
اإلنتاج األنظف يف قطاع التجهيز النهائي  X   فييت نام ١٨   

 للمعادن
 اإلنتاج األنظف وإدارة النفايات اخلطرة X   فييت نام ٢٥   
ظفتدريب السلطات احمللية يف جمال اإلنتاج األن X   فييت نام ٣٥   
 مهارات كتابة التقارير X   فييت نام ٩   

  
 .يشمل مشاركني من الدول املستقلة حديثا )أ(
 .يشمل مشاركني من الدول العربية األفريقية )ب(
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 ٢اجلدول 
 ٢٠٠٤الزماالت واجلوالت الدراسية اليت بدأت يف عام 
 حسب اجلنسية أو املوطن أو البلد أو اإلقليم

 عدد املستفيدين

 اليونديب الربنامج العادي مج األخرىالربا

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع اجملموع
 اجلنسية أو املوطن أو البلد

 أو اإلقليم

 فريقياأ          
 بنن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 بوتسوانا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ٥ ٥
 بوركينا فاسو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٤ ٤
 بوروندي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ ٦ ٦
 الكامريون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ٥ ٥
 كوت ديفوار ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 إريتريا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 إثيوبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ٩ ٩
 غانا ٤ ٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٨
 غينيا بيساو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 غينيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 كينيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 مالوي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 موزامبيق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 ناميبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٢
 نيجرييا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧ ٢ ١٩ ١٩
 السنغال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 جنوب أفريقيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢
 توغو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 أوغندا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 اموع   ٤ ٠ ٤ ١ ١ ٢ ٦٦ ١٠ ٧٦ ٨٢
           
 املنطقة العربية          
 اجلزائر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٤ ١٣ ١٣
 مصر ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٦ ١ ٧ ١١
 األردن ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٢
 لبنان ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٢ ٣
 املغرب ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١٩ ٣ ٢٢ ٢٣
 فلسطني ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٨ ٠ ٨ ٩
 السودان ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١
 اجلمهورية العربية السورية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 تونس ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١١ ٥ ١٦ ١٧

 اموع   ٠ ٠ ٠ ٨ ٢ ١٠ ٥٨ ١٤ ٧٢ ٨٢
           
 آسيا واحمليط اهلادئ          
 بنغالديش ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨ ١ ٩ ٩
 بوتان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ ٥
 كمبوديا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 الصني ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٤٨ ١٤ ٦٢ ٦٣
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 اليونديب الربنامج العادي مج األخرىالربا

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع اجملموع
 اجلنسية أو املوطن أو البلد

 أو اإلقليم

 ميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية الد ١٨ ٠ ١٨ ٠ ٠ ٠ ١٧ ٢ ١٩ ٣٧
 اهلند ١٩ ٠ ١٩ ٠ ٠ ٠ ٢٨ ١ ٢٩ ٤٨
 إندونيسيا ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 )  اإلسالمية-مجهورية (إيران  ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١٣ ٠ ١٣ ١٤
 مجهورية الو الشعبية الدميقراطية  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 ملديف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ ٥
 ميامنار ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 نيبال ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٥
 باكستان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢
 مجهورية كوريا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢١ ١ ٢٢ ٢٢
 سري النكا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٢ ١٤ ١٤
 تايلند ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣
 فييت نام ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١١ ٢ ١٣ ١٤
 اموع   ٤٢ ٢ ٤٤ ١ ٠ ١ ١٧٥ ٢٦ ٢٠١ ٢٤٦
           
 أوروبا والدول املستقلة حديثا          
 أذربيجان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١ ٥ ٥
 بيالروس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 البوسنة واهلرسك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ٩ ٩
 بلغاريا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 كرواتيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 جورجيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 قريغيزستان ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢
 رومانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 االحتاد الروسي ١ ٠ ١ ١ ١ ٢ ١٦ ٣ ١٩ ٢٢
 اموع   ١ ٠ ١ ٢ ٢ ٤ ٣٤ ٥ ٣٩ ٤٤
           
 أمريكا الالتينية والكاريـبـي          
 األرجنتني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 بوليفيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢
 الربازيل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 كولومبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 كوستاريكا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 كوبا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٢ ٦ ٦
 اجلمهورية الدومينيكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨ ٠ ٨ ٨
 إكوادور ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٣ ١٢ ١٢
 السلفادور ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١ ٧ ٧
 غواتيماال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢
 املكسيك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 نيكاراغوا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 بريو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 فنـزويال ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١
 اموع   ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣٦ ١٠ ٤٦ ٤٧

 الكلياموع    ٤٧ ٢ ٤٩ ١٢ ٦ ١٨ ٣٦٩ ٦٥ ٤٣٤ ٥٠١
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 ٣اجلدول 
  حسب البلد٢٠٠٤الزماالت واجلوالت الدراسية اليت بدأت يف عام 

 أو املنطقة اجلغرافية أو االقليم اجلارية فيه الدراسة
 عدد املستفيدين

 اليونديب الربنامج العادي الربامج األخرى

اجملموع  ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع
اإلقليم /املنطقة اجلغرافية/البلد

 اجلارية فيه الدراسة
 

 األرجنتني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 النمسا ٨ ٠ ٨ ٠ ١ ١ ٢٠ ٣ ٢٣ ٣٢
 البحرين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 بلجيكا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣ ٥ ١٨ ١٨
 الصني ١٨ ٠ ١٨ ٠ ٠ ٠ ٣٧ ٧ ٤٤ ٦٢
 كولومبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ١٠ ١٠
 كرواتيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ٩ ٩
 مصر ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٣ ٠ ٣ ٥
 إثيوبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ ٥
 فرنسا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣ ٣ ٢٦ ٢٦
 أملانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٨ ١٥ ٨٣ ٨٣
 اليونان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١ ٧ ٧
 غواتيماال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٣ ١٥ ١٥
 اهلند ١١ ٢ ١٣ ١ ١ ٢ ٤٣ ٦ ٤٩ ٦٤
 إندونيسيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢

 إيطاليا ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ١٢٤ ٢٦ ١٥٠ ١٥٢
 اليابان ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٢
 األردن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ ٦ ٦
 كينيا ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٣ ٢ ٥ ٧
 لبنان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 مالوي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 ماليزيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٣ ٣
 مالطة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 املكسيك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 املغرب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 هولندا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥ ٥ ٣٠ ٣٠
 الفلبني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 الربتغال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 مجهورية كوريا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢
 السنغال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ ٥
 جنوب أفريقيا ٣ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٦ ١٨ ٢١
 اسبانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧ ٢ ١٩ ١٩
 سويسرا ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٣ ٣٥ ١٦ ٥١ ٥٤
 تايلند ٦ ٠ ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦
 تونس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ ٦ ٦
 تركيا ١ ٠ ١ ٨ ٢ ١٠ ٤ ١ ٥ ١٦
 اإلمارات العربية املتحدة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ٩ ٩
 اململكة املتحدة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥ ٢ ١٧ ١٧
 الواليات املتحدة األمريكية  ١٢ ٠ ١٢ ٠ ٠ ٠ ٢٠ ٤ ٢٤ ٣٦
             اموع  ٦٠ ٢ ٦٢ ١٥ ٧ ٢٢ ٥٤٧ ١١١ ٦٥٨ ٧٤٢
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 التذييل حاء
 االتفاقات ومذكّرات التفاهم والبيانات املشتركة

 *٢٠٠٤عام املوقّعة يف 
     االتفاقات مع الدول-أوال

 االحتاد الروسي
   .يونيه/ حزيران٢٤ و١٥، وقِّع يف اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووزارة التعليم والعلوم يف االحتاد الروسي

 األرجنتني
 ١٠، وقِّعت يف بة يف مجهورية األرجنتني   مذكّـرة تفـاهم بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية وحكومـة مقاطعـة قرطـ                     

   .نوفمرب/تشرين الثاين
 اسبانيا

   .ديسمرب/ كانون األول١٥، وقّع يف اتفاق اطاري بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومملكة اسبانيا
 أفغانستان

ية االشتراكات املقررة املستحقة مبقتضى اتفـاق بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية وحكومـة أفغانسـتان يتعلق بتسو          
   .مايو/ أيار٢١، وقِّع يف خطة سداد
 اكوادور

بني املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وسعادة السيد باتريسيو زوكويالندا دوكه وزير الشؤون           حماضـر تفاهم    
مشروع توليد القدرة الكهرومائية املركزية  ملعادن بشأن تنفيذ    اخلارجـية وسـعادة السـيد ادواردو لوبـيز روبايو وزير الطاقة وا            

   .أكتوبر/ تشرين األول٧، وقّع يف الدقيقة للحدود اجلنوبية
 أوكرانيا

 ١٨، وقِّع يف   ٢٠٠٧‐٢٠٠٣بـرنامج اطـاري بشـأن الـتعاون بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية وأوكرانـيا للفـترة                         
   .مارس/آذار

 ) اإلسالمية–رية مجهو(ايران 
ــية التقنــية يف وزارة الصــناعة       اتفــاق صــندوق اســتئماين بــني مــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية وإدارة الصــناعات العال

حلقــة دراســية بشــأن طــرق وممارســات  "واملــناجم الــتابعة حلكومــة مجهوريــة ايــران اإلســالمية يــتعلق بتنفــيذ مشــروع عــنوانه   
   .نوفمرب/ تشرين الثاين٢أكتوبر و/ تشرين األول١١ وقِّع يف ،"احل مجهورية ايران اإلسالميةاالستبصار التكنولوجي لص

 ايطاليا
اتفـاق صـندوق اسـتئماين بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصناعية وحكومة اجلمهورية اإليطالية يتعلق بتنفيذ مشروع يف                       

، وقِّع يف "ن اإلنـتاج غري املتعّمد للملّوثات العضوية الثابتة يف الصني         اسـتراتيجيات لـلحّد مـ     "مجهوريـة الصـني الشـعبية عـنوانه         
  .أبريل على التوايل/ نيسان١٥مارس و/ آذار٣١

                                                           
 .تتضمن هذه القائمة االتفاقات املوقّعة اليت أُرسلت إىل مكتب الشؤون القانونية حلفظها  *
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تقدمي "اتفـاق بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمية الصناعية وحكومة اجلمهورية اإليطالية بشأن تنفيذ مشروع يف اثيوبيا عنوانه       
  .سبتمرب/ أيلول٢٩، وقِّع يف " اجللود واملنتجات اجللدية لتنمية قدراته اإلدارية والتشغيليةاملساعدة إىل معهد تكنولوجيا

اتفـاق بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية واإلدارة العامـة للـتعاون اإلمنـائي بـوزارة اخلارجـية اإليطالـية يتعلق بتنفيذ                              
 االســتثمار األردين جلــذب االســتثمار األجــنيب املباشــر والوصــول إىل  تقــدمي املســاعدة إىل جملــس"مشــروع يف األردن عــنوانه 

   .نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠، وقِّع يف "األسواق لتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة
 إيطاليا واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص

اإليطالية واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص   مذكّرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة اجلمهورية           
   .مايو/ أيار٢٥، وقِّعت يف تتعلق بإنشاء مكتب لترويج االستثمار والتكنولوجيا تابع لليونيدو يف روما

 باراغواي
   .يهيون/ حزيران١٥، وقِّعت يف مذكّرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة مجهورية باراغواي

 بلغاريا
اتفـاق بشأن الصندوق االستئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووزارة التعليم والعلوم يف مجهورية بلغاريا يتعلق    

 ٢٢ و٢١، وقِّع يف "حلقـة دراسـية بشأن التبّصر التكنولوجي جلمهورية بلغاريا        "بتنفـيذ مشـروع يف مجهوريـة بلغاريـا عـنوانه            
   .أكتوبر/تشرين األول

 سلوفينيا
اتفـاق بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية وحكومـة مجهوريـة سـلوفينيا يتعلق بتسوية االشتراكات املقّررة املستحقة                    

   .أكتوبر/ تشرين األول٢٠، وقِّع يف مبقتضى خطة سداد
 كازاخستان

 كازاخستان يتعلق بتسوية االشتراكات املقّررة املستحقة     اتفـاق بـني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة مجهورية          
   .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩، وقِّع يف مبقتضى خطة سداد

 املغرب
، وقِّع يف اتفـاق بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصناعية وحكومة اململكة املغربية يتعلق بإنشاء مكتب لليونيدو يف الرباط         

  .أكتوبر/ تشرين األول٨
إنشاء "تفاق صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة اململكة املغربية يتعلق بتنفيذ اتفاق عنوانه              ا

   .أكتوبر/  تشرين األول٨، وقِّع يف "مكتب اليونيدو يف الرباط
 املكسيك

اليـات املكسـيكية املتحدة بشأن إنشاء مكتب     رسـالة إعـالن نوايـا بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية وحكومـة الو                    
   .أكتوبر/ تشرين األول٢١، وقِّع يف لترويج االستثمار والتكنولوجيا يف املكسيك

 اململكة العربية السعودية
عقــد بــني مــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية ووزارة الــتجارة والصــناعة يف اململكــة العربــية الســعودية لتنفــيذ الــربنامج     

 ٢٨، وقِّع يف "اسـتراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية والتنوع يف اجملال الصناعي يف اململكة العربية السعودية           "ملـتكامل املعـنون     ا
  .يونيه/حزيران
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 النرويج
ي اتفـاق صـندوق اسـتئماين بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصناعية ووزارة اخلارجية النروجيية يغطي الدعم املايل النروجي                    

يتعلق بتنفيذ برنامج يف أوغندا، عنوانه " تنمـية جتهـيز املنـتجات الزراعـية والقطـاع اخلـاص، املـرحلة الثانية         : "لـربنامج اليونـيدو   
   .نوفمرب/ تشرين الثاين١٩، وقِّع يف "تنمية جتهيز املنتجات الزراعية والقطاع اخلاص، املرحلة الثانية"

رية ومكتب األمم املتحدة يف فيينا واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل النمسا والوكالة الدولية للطاقة الذ
 للتجارب النووية

مذكّـرة تفـاهم بـني مجهوريـة النمسـا من ناحية واألمم املتحدة وميثّلها كل من مكتب األمم املتحدة يف فيينا والوكالة الدولية              
ناعية واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية من       للطاقـة الذريـة ومـنظمة األمم املتحدة للتنمية الص         

   .أكتوبر/ تشرين األول١٨، وقِّعت يف الناحية األخرى تتعلق بتشييد مرافق مؤمترات إضافية
 اهلند

،  حكومة مجهورية اهلندمذكّـرة تفـاهم بـني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية احلضرية واحلد من الفقر يف                
  .يناير/ كانون الثاين١٢وقِّعت يف 

ادارة العمالة ( بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية ووزارة التنمية احلضرية واحلد من الفقر        اتفـاق صـندوق اسـتئماين     
قاليمي املتعلق ببناء القدرات الربنامج األ"يف حكومـة مجهوريـة اهلـند بشـأن تنفيذ مشروع عنوانه     ) احلضـرية واحلـد مـن الفقـر     

لـنقل التكنولوجـيات الكفـؤة يف اسـتهالك الطاقـة واملـتوافقة مـع البيـئة، وتـرويج االسـتثمارات احمللـية يف جمـال مواد البناء اليت                    
  ".تعتمد على املوارد احمللية من أجل إنشاء مساكن منخفضة التكلفة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

اسـتئماين بــني مـنظمة األمـم املــتحدة للتنمـية الصـناعية وإدارة الصــناعات الثقـيلة يف وزارة الصـناعات الثقــيلة        اتفـاق صـندوق   
دعم أصحاب املصانع الصغرية واملتوسطة يف "، يتعلق بتنفيذ مشروع عنوانه واملؤسسـات العامة التابعة حلكومة مجهورية اهلند      

يونيه / حزيران٣مايو و/ أيار ٢٥، وقِّع يف    " املرحلة الثالثة  –يونيدو للشراكة    برنامج ال  –صـناعة مكونـات السـيارات يف اهلند         
   .على التوايل

    االتفاقات مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة-ثانيا
 )الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

 ١٥، وقّعت يف   األمـم املـتحدة لألغذيـة والزراعة       رسـالة اتفـاق متـبادلة بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية ومـنظمة                   
   .ديسمرب/ كانون األول١٧نوفمرب و/تشرين الثاين

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب األمم املتحدة يف فيينا واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل 
 للتجارب النووية

ية للطاقـة الذريـة ومكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا ومنظمة األمم املتحدة             مذكّـرة تفـاهم تكميلـية بـني كـل مـن الوكالـة الدولـ               
للتنمـية الصـناعية واللجـنة التحضـريية ملـنظمة معـاهدة احلظـر الشـامل للـتجارب النووية، تتعلق بالترتيبات اإلدارية واخلدمات              

أبــريل عــلى / نيســان٨مــارس ويف /ار آذ٣٠ و٢٩ و٢٥، وقِّعــت يف املشــتركة ملركــز رعايــة األطفــال يف مركــز فييــنا الــدويل  
   .التوايل

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
   .سبتمرب/ أيلول٢٣، وقِّع يف اتفاق تعاون بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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    االتفاقات مع منظمات حكومية دولية أخرى-ثالثا
 تنميةالبنك الدويل لإلعمار وال

اتفـاق بشـأن اإلجراءات املالية بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل لإلعمار والتنمية بوصفه اجلهة القّيمة      
   .يوليه/ متوز٢٠، وقِّع يف على الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملي

 ويل املعين باجللود والصالل الذي متثّله منظمة الصندوق املشترك للسلع األساسية والفريق الفرعي احلكومي الد
 )الفاو(األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

اتفــاق بشــأن مشــروع بــني مــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية والصــندوق املشــترك للســلع األساســية والفــريق الفــرعي    
حدة لألغذية والزراعة يتعلق مبشروع لتحسني صناعة احلكومـي الـدويل املعـين بـاجللود والصـالل الـذي متـثّله منظمة األمم املت             

 ١٨، وقِّع يف (CFC/FIGHS/04)) بوركينا فاسو، السنغال، مايل، النيجري(اجللـود والصـالل يف بلدان خمتارة يف غرب أفريقيا       
   .يونيه على التوايل/ حزيران١٦ و٣مايو و/أيار

 مرفق البيئة العاملي
، ملـتحدة للتنمية الصناعية وأمانة مرفق البيئة العاملي بشأن الوصول املباشر إىل موارد املرفق     مذكّـرة تفـاهم بـني مـنظمة األمـم ا          

    .يوليه/ متوز٢٠وقِّعت يف 
     اتفاقات مع كيانات أخرى-رابعا

 بيت التمويل الكوييت
، يتعلق بتنفيذ مشروع  البحريناتفـاق صـندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبيت التمويل الكوييت يف              

 ٣، وقِّع يف "مسـاعدة بيـت الـتمويل الكويـيت يف وضـع خطة أعمال إلقامة جممع تكنولوجي يف البحرين                 "يف الـبحرين عـنوانه      
   .أكتوبر/تشرين األول

Com)جامعة كومبلوتنسه  plutense) 
بلوتــنس، معهــد كومبلوتــنس للدراســات الدولــية،  مذكّــرة تفــاهم بــني مــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية وجامعــة كوم 

   .ديسمرب/ كانون األول١٥، وقِّعت يف مدريد، اسبانيا
 جامعة هارفرد

الرئــيس وحائــزو /مذكّــرة تفــاهم بــني مــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية واملركــز املعــين بالشــؤون الــتجارية واحلكومــية  
   .يونيه/ حزيران٢٠ و٨، وقِّع يف يات املتحدة األمريكيةالزماالت يف كلية هارفرد يف كمربدج، الوال

 احملفل التعاوين الدويل بشأن اعتماد املختربات واحملفل الدويل العتماد هيئات اصدار شهادات النوعية
ل الدويل مذكّـرة تفـاهم بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية واحملفـل الـتعاوين الـدويل بشـأن اعـتماد املختربات واحملف                     

   .أكتوبر/ تشرين األول١٠، وقِّعت يف العتماد هيئات اصدار شهادات النوعية
 (Centro de investigaciones Textiles (CIT))مركز حبوث املنسوجات 

اتفـاق صـندوق اسـتئماين بـني مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية ومركـز حبـوث املنسـوجات يف سـان مارتن، مجهورية                    
تقدمي املساعدة إىل مركز حبوث املنسوجات يف سان مارتن، مجهورية         "، يتعلق بتنفيذ مشروع يف األرجنتني عنوانه        نياألرجنت

  .مارس على التوايل/ آذار١١فرباير و/ شباط٢٠، وقِّع يف )"األرجنتني
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 مركز ماغفا لتطوير تكنولوجيا املعلومات
تنمـية الصـناعية ومركـز ماغفا لتطوير تكنولوجيا املعلومات، مجهورية    اتفـاق صـندوق اسـتئماين بـني مـنظمة األمـم املـتحدة لل           

تقدمي مساعدة استشارية إىل مركز ماغفا لتطوير  "، بشأن تنفيذ مشروع يف مجهورية ايران االسالمية بعنوان          ايـران اإلسـالمية   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تكنولوجـيا املعلومـات يف جمـال رصـد وتقييم إعداد خطة األعمال املتعلقة بإقامة جممع ل         

  .أبريل/ نيسان٢٧، وقِّع يف "طهران
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 التذييل طاء
 العروض التروجيية القطرية

 االقليم املروَّج لصاحله/البلد املكان عدد العروض

 األرجنتني )٢(، إيطاليا )٦(األرجنتني  ٨
 الربازيل )١(، اليابان )٢(، فرنسا )١(الربازيل  ٤
 البوسنة واهلرسك )١(إيطاليا  ١
 بلغاريا )٧(بلجيكا  ٧
 الكامريون )٦(فرنسا  ٦
 الصني )٦(، إيطاليا )٣(فرنسا  ٩
 كولومبيا )١(بلجيكا  ١
 كرواتيا )١(، اليابان )١(كرواتيا  ٢
 مجهورية الكونغو الدميقراطية )١٤(بلجيكا  ١٤
 مصر )٢(، اليابان )٢(إيطاليا  ٤
 اليونان )٢(اليونان  ٢
 اكوادور )١(فرنسا  ١
 غينيا االستوائية )١(غينيا االستوائية  ١
 اهلند )١(، اليابان )١(اهلند  ٢
 ليتوانيا )٧(بلجيكا  ٧
 مايل )١(فرنسا  ١
 املكسيك )٢(، فرنسا )٧(بلجيكا  ٩
 املغرب )٢(، اليابان )١(إيطاليا  ٣
 موزامبيق )٢(، مجهورية كوريا )١(موزامبيق  ٣
 ناميبيا )٢(، مجهورية كوريا )١ (ناميبيا ٣
 باكستان )٧(بلجيكا  ٧
 بولندا )١(اليابان  ١
 رومانيا )٧(بلجيكا  ٧
 االحتاد الروسي )١(، االحتاد الروسي )٤(اليابان  ٥
 السنغال )١(، السنغال )٣(فرنسا  ٤
 صربيا )٢(اليونان  ٢
 سلوفينيا )١(بلجيكا  ١
 السويد )١(السويد  ١
 تونس )١(ا إيطالي ١
 اململكة املتحدة )١(اململكة املتحدة  ١
 مجهورية تنـزانيا املتحدة )١(اليابان  ١
 املنطقة العربية )٣(اليابان  ٣
 أفريقيا )١(، اليابان )٢(فرنسا  ٣
 آسيا )١(بلجيكا  ١
 أوروبا الوسطى )٥(بلجيكا  ٥
 أمريكا الالتينية )١(فرنسا  ١
 باجنوب أورو )٢(اليابان  ٢

   اموع  ١٣٤

 . بلدا١٧ عرضا قُدمت يف ١٣٤منطقة روج لصاحلها يف / بلدا٣٧:  اجملموع
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 التذييل ياء
 املشتريات

‐أوال شراء املعدات واملواد واللوازم   
 ‐أ  التعاون التقين طلبات الشراء املقدمة )ب(باملعادل الدوالري باليورو
  )أ(لفالقائمة أ ٣٤ ١ ٩٢٠ ١٣٨ ١ ٥٥٠ ٤٧٧
  القائمة باء ٢٠٨ ١٠ ٤٠٤ ٥٤٨ ٨ ٣٩٦ ٧٧٨
  القائمة جيم ١٢ ٢٧٣ ٦٦١ ٢٢٠ ٥٣٤
  القائمة دال ٩ ٢٧٥ ٢٦٢ ٢٢٠ ٢٠٥
  غري ذلك ٢٠ ٥٧٩ ٩٩٦ ٤٧٣ ٠٣٠
  اجملموع ٢٨٣ ١٣ ٤٥٣ ٦٠٥ ١٠ ٨٦١ ٠٢٤
‐ب  املقر   

  اجملموع ٧٨٧ ١ ٧٩٥ ٥٩٩ ١ ٤٣١ ٠٦٣

  وع املشترياتجمم ١ ٠٧٠ ١٥ ٢٤٩ ٢٠٤ ١٢ ٢٩٢ ٠٨٧
    العقود اخلاصة باخلدمات واألعمال‐ثانيا   

 ‐أ  التعاون التقين العقود املمنوحة )ب (باملعادل الدوالري باليورو
  )أ(القائمة ألف ١١٦ ١٥ ٥٧٠ ٥٠٩ ١٢ ٤٩٧ ٩٥٧
  القائمة باء ٣٤ ٥ ٧٣١ ٠٨٤ ٤ ٦١٣ ٧٤٧
  القائمة جيم ٣٦ ١٢ ٣٧٥ ٢٢٢ ١٠ ٣٥٤ ٧١٣
  القائمة دال ٢٤ ١ ٠٦٥ ٧٢١ ٨٦٠ ٠٤٥
  غري ذلك ١٣ ١ ٦٩٥ ٧٦٨ ١ ٣٩٢ ٣٠٥
  اجملموع ٢٢٣ ٣٦ ٤٣٨ ٣٠٤ ٢٩ ٧١٨ ٧٦٧
‐ب  املقر   

  اجملموع  ١٠٥ ١٨ ٠٦٧ ٩٤٠ ١٤ ١١٩ ٧٠٩

  جمموع العقود  ٣٢٨ ٥٤ ٥٠٦ ٢٤٤ ٤٣ ٨٣٨ ٤٧٦

  اموع اإلمجايل  ١ ٣٩٨ ٦٩ ٧٥٥ ٤٤٨ ٥٦ ١٣٠ ٥٦٣
 
 .(GC.10/18)دول الواردة يف املرفق األول من دستور اليونيدو  يشري إىل قوائم ال )أ(
 .استنادا إىل سعر الصرف الشهري املعمول به يف األمم املتحدة )ب(

 
 ٢٠٠٤املشتريات اخلاصة بالتعاون التقين لعام  

 وفقا لقوائم الدول

القائمة باء
٣٢% 

القائمة ألف
 القائمة جيم %٣٥

٢٥% 

القائمة دال
٣% 

غري ذلك
٥%
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 التذييل كاف
 تمثيل امليداينال

 )٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ حىت(

 اجملموع

موظفو 
اخلدمة 
 العامة

صغار 
املوظفني 
 الفنيني

اخلرباء 
 املعاونون

موظفو الربامج 
 /الوطنيون

موظفو الربامج 
 املعاونون

التنسيق جهات 
التابعة احملورية 
 لليونيدو

مدراء 
اليونيدو 
 الوطنيون

املستشارون 
/ التقنيون اخلاصون

موظفو شؤون 
 ممثلو اليونيدو التنمية الصناعية

 

 اـفريقيأ         
 الكامريون ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 يفواركوت د ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 اثيوبيا ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٤
 غانا ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٤
 غينيا ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 كينيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٣
 مدغشقر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١
 *موزامبيق ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٢ ٤
 نيجرييا ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٥ ٩
 السنغال ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢
 *توغو ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 *أوغندا ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
زانيا ـمجهورية تن ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣

 املتحدة
 زمبابوي ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 اموع  ٨ ٢ ٠ ٣ ٢ ٠ ٤ ٢٥ ٤٤
         

 الدول العربية
 اجلزائر ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢
 مصر ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٣ ٥
 لبنان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢
 املغرب ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 السودان ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 تونس ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 اموع  ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٨ ١٤
         

آسيا واحمليط اهلادئ
 الصني ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٤ ٧
 اهلند ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٥
 اندونيسيا ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
-مجهورية(ايران  ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣

 )االسالمية
 باكستان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢
 الفلبني ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
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 اجملموع

موظفو 
اخلدمة 
 العامة

صغار 
املوظفني 
 الفنيني

اخلرباء 
 املعاونون

موظفو الربامج 
 /الوطنيون

موظفو الربامج 
 املعاونون

التنسيق جهات 
التابعة احملورية 
 لليونيدو

مدراء 
اليونيدو 
 الوطنيون

املستشارون 
/ التقنيون اخلاصون

موظفو شؤون 
 ممثلو اليونيدو التنمية الصناعية

 

 *سري النكا ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 تايلند ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٤
 فييت نام ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٥
 اموع  ٧ ٣ ٠ ١ ١ ١ ١ ١٩ ٣٣
        

 أوروبا والدول املستقلة حديثا

 *تركيا ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 *اأوكراني ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٣
 *االحتاد الروسي ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٢
 اموع  ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ٠ ٣ ٨
        

 يـبـأمريكا الالتينية والكاري
 *األرجنتني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١
 بوليفيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١

 كولومبيا ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٣ ٥

 املكسيك ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٢ ٤

 أوروغواي ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٤

 اموع  ٣ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١٠ ١٥

 دومقر اليوني         

 النمسا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ١ ٠ ٨

 اموع  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ١ ٠ ٨

 مجايلإلاموع ا ٢٣ ٥ ١ ٦ ٦ ٨ ٨ ٦٥ ١٢٢

 .البلدان اليت ال توجد فيها للمنظمة مكاتب قطرية أو اقليمية ولكن هلا حضور ميداين فيها *
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 التذييل الم
 نيعاملالب ذات الصلةعلومات تركيبة األمانة وامل

 
 ١اجلدول 

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ يف )أ( املقر،يكيبة موظفتر
 )مبن يف ذلك موظفو مكتيب جنيف ونيويورك(

 الرتبة الذكور  % اإلناث  % اجملموع 

 ٢-مد ٤   ١   ٥ 
 ١-مد ١٥   ٥   ٢٠ 
 اجملموع الفرعي  ١٩ ٧٦  ٦ ٢٤  ٢٥
 ٥-ف ٤٦   ٦   ٥٢ 
 ٤-ف ٤٣   ٢٠   ٦٣ 
 ٣-ف ٣٥   ١٨   ٥٣ 
 ٢/١-ف ٦   ٤   ١٠ 

 اجملموع الفرعي  ١٣٠ ٧٣  ٤٨ ٢٧  ١٧٨
 الفئة الفنية وما فوقها ١٤٩  ٧٤ ٥٤  ٢٦ ٢٠٣ 
 فئة اخلدمة العامة ١٢٩  ٤٠ ٢٠٢  ٦٠ ٣٣١ 
 اموع ٢٧٨  ٥٣ ٢٥٦  ٤٧ ٥٣٤ 

 . من النظام االداري للموظفني٢٠٠تشمل املوظفني اخلاضعني ألحكام السلسلة  )أ(
  

  يف الفئات الفنية والعليا يف املقر وسائر املكاتب املنشأةتركيبة املوظفني
 ) وما فوقها١-رتبة مد(

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 ٢اجلدول 
 إدخال إطار نظام إدارة املوارد البشرية منذ ة  يف الشواغر املعلنناتييالتع
 )٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ - ٢٠٠١يونيه / حزيران٥(

      الذكور % اإلناث %
  وما فوقها١-وظائف الفئة الفنية برتبة مد ٦ ٥٠ ٦ ٥٠
 جمموع عدد وظائف الفئة الفنية ٤٥ ٦٧ ٢٢ ٣٣

 

Fem ale

M ale  

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١
 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠
٨%

٩٢% ٨٢%

١٨%

اإلناث
الذكور
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 ٣اجلدول 
 إدارة املوارد البشريةإدخال إطار نظام  املوظفني منذ اتترقي

 )٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١-٢٠٠١يونيه / حزيران٥(
 

  ٢‐مد ١‐مد ٥‐ف ٤‐ف ٣‐ف ٢‐ف ٦‐خ ع ٥‐خ ع ٤‐خ ع ٣‐خ ع  

اجملموع % إناث ذكور إناث إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور ذكور إناث إناث ذكور   ذكور

 ٢٠٠١ - - - - - - - - - ١ ١ - ٣ ١١ ٥ ٢٦ ٢ ١ ٥ - ٥٥ 

 ٢٠٠٢ - - - - - - ١ ٥ ٣ ٤ - - - ٩ ٥ ٢٦ ٧ - ٣ - ٦٣ 
 ٢٠٠٣ ٢ - ١ ١ ٩ ١ ٤ ٢ ١ - - - ٢ ١٥ ٦ ٢٧ ٣ ١ ١٦ - ٩١ 
 ٢٠٠٤ - - ١ - ١ - ١ ٣ - - ١ ١ ٢ ٣ ١ ١ ١ ٢ - - ١٨ 
    اموع ٢ - ٢ ١ ١٠ ١ ٦ ١٠ ٤ ٥ ٢ ١ ٧ ٣٨ ١٧ ٨٠ ١٣ ٤ ٢٤ - ٢٢٧ ٣٧

 ٤اجلدول 
 يف املقر وسائر املكاتب املنشأة، وظفنياملتركيبة 

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١
 

يف جنيف ونيويورك يف امليدان ثاتمنتدبون يف بع )أ(مكاتب الترويج اجملموع   يف املقر

 موظفون فنيون ٢٠١ ٢ ٢٦ ١ ٢٢ ٢٥٢

 موظفون وطنيون - - ٣ - ٥ ٨
 موظفو اخلدمة العامة ٣٢٨ ٣ ٥٥ - - ٣٨٦
 اموع ٥٢٩ ٥ ٨٤ ١ ٢٧ ٦٤٦

 .مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا )أ(
 

 ٥اجلدول 
 ة للتوزيع اجلغرايف،الذين يشغلون وظائف خاضعتركيبة املوظفني 

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١
 

 الدرجة الذكور  % اإلناث  % اجملموع 

 ٢-مد ٣   ١   ٤ 
 ١-مد ١٧   ٥   ٢٢ 
 اجملموع الفرعي  ٢٠ ٧٧  ٦ ٢٣  ٢٦
 ٥-ف ٥٧   ٧   ٦٤ 
 ٤-ف ٤٤   ٢٠   ٦٤ 
 ٣-ف ٣٧   ١٨   ٥٥ 
 ٢/١-ف ٥   ٤   ٩ 

 الفرعياجملموع   ١٤٣ ٧٤  ٤٩ ٢٦  ١٩٢
 اموع  ١٦٣ ٧٥  ٥٥ ٢٥  ٢١٨
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 التذييل ميم
 )أ(املنشورات املختارة الصادرة

 العنوان املرجع الناشر املشترك *اللغة
    
E CFC (Technical paper 

No. 30), FAO, ITC 
UNCTAD/W TO 

 A blueprint for the African leather industry.  
A developm ent, investment and trade guide for 
the leather industry in Africa 

E  V.03-90712 An examination of emerging financial 
m arkets— Identifying potential new roles for 
UNIDO 

A C E F R S  ISSN 1020-7651 

ISSN 1020-7716 

 ٢٠٠٣تقرير اليونيدو السنوي، 

List of UNIDO technical cooperation activities, 
2003 

E Toy Association of 
India 

 Buyers Guide published during ToyBiz, 
Kolkata 

E Toy Association of 
India 

 Buyers Guide published during ToyBiz, 
M umbai 

F  V.04-56550 Cahier d’auto-évaluation pour les fem m es 
chefs de microentreprises agro-industrielles 

E  V.04-50219 Clean development mechanism. Guideline 
docum ent. M ethodology for baseline and 
additionality analysis for multiple project 
categories 

E   Cleaner production newsletter 

E  V.04-57300 Corporate social responsibility and the 
development agenda: Should SM Es care? 
(Small and M edium Enterprises Branch, 
Technical working paper series No. 13) 

E OECD  Effective policies for small business. A guide 
for the policy review process and strategic 
plans for micro, small and m edium enterprise 
development 

E  V.04-56984 Environmental m anagem ent as a tool to access 
global trade: Case of vegetable oil 

E  V.04-55089 Eritrea. Integrated industrial policy for 
sustainable industrial developm ent and 
competitiveness. Part I. Industrial 
development— An analytical fram ework 

E  V.04-55090 Eritrea. Integrated industrial policy for 
sustainable industrial developm ent and 
competitiveness. Part II. Policy framework 

E  V.04-56775 Eritrea. Review of industrial and trade 
performance. M acro-econom y. Total 
m anufacturing. Industrial subsectors 

E  V.04-57527 Estim ating the economic benefits of the Kyoto 
Protocol for the Nigerian econom y 

E  V.04-54816 Ethiopia. Sustainable industrial development 
and competitiveness. Analysing 
competitiveness, growth potentials and 
investm ent opportunities 
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 العنوان املرجع الناشر املشترك *اللغة
    
F Centre M arocain de 

Production Propre 
 Etude de marché du secteur environnemental 

m arocain. Rapport final 

E  V.04-57735 Ghana. Review of industrial and trade 
performance. M acro-econom y. Foreign trade. 
Industrial subsectors. 
Non-traditional exports. Energy 

E  V.03-89194 Impact of European Union integration on the 
agro-food industry in the countries of Central 
and Eastern Europe 

E  V.04-50495 Industrial clusters and poverty reduction. 
Towards a methodology for poverty and social 
impact assessm ent of cluster development 
initiatives 

E  ISBN 92-1-106428-7 Industrial Development Report 2004: 
Industrialization, environment and the 
M illennium Development Goals in sub-
Saharan Africa— The new frontier in the fight 
against poverty 

E F S  V.04-53873 Industrial Development Report 2004: 
Industrialization, environment and the 
M illennium Development Goals in sub-
Saharan Africa— The new frontier in the fight 
against poverty— Executive sum m ary 

E  V.04-56972 Industrial Promotion and Technology Branch’s 
integrated institutional capacity-building 
services and program m es for technology 
centres and parks 

E Edward Elgar 
Publishing Ltd., 
Cheltenham, UK 

1 84376 593 4 International Yearbook of Industrial Statistics 
2004 

F  V.04-53694 Investisseurs étrangers en Afrique. Enquête 
2003. M otivations, activités, perceptions et 
projets futurs. Incidences sur la promotion des 
investissem ents 

E   M alaysian electronics: At the crossroads (Small 
and M edium Enterprises Branch, Technical 
working paper series No. 12) 

E Com m on Fund for 
Com m odities (CFC) 

V.04-58084 M anual for the in vitro culture of agaves. 
Technical paper No. 38 

E  V.04-50802 Operationalizing UNIDO’s corporate 
strategy— Services and priorities for the 
m edium term, 2004-2007 

F  V.04-56549 Outils de suivi des résultats des entreprises à 
l’usage des facilitatrices et facilitateurs (Vol. II) 

E UNDP  Partnerships for small enterprise development 

F S  V.04-50270 Renforcem ent de capacités pour la mise en 
réseau de l’inform ation aux entreprises 

F  V.04-56542 Sélection d’indicateurs pour le suivi et 
l’évaluation d’impact (Vol. I) 
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 العنوان املرجع الناشر املشترك *اللغة
    
F S  V.03-90702 Sous-traitance internationale ou délocalisation? 

Un aperçu de la littérature et études de cas en 
provenance du réseau SPX/BSTP 

E University of Lagos ISBN-978-017-638-1 Strategies for managem ent of pollution and 
sedim entation in the Nigerian inland waterways 

E  V.04-50787 Survey of small and m edium enterprises in the 
Global Compact 

E  V.04-57669 Tahineh and halaweh. Hazard analysis critical 
control point 

E  V.04-57277 Tahineh and halaweh. Project report. 
Enhancing competitiveness of the Lebanese 
industry and its integration in the global market 

E  V.03-90684 Technology Foresight Sum mit 2003—
Technical report 

E  V.04-54862 The role of industrial developm ent in the 
achievem ent of the M illennium Development 
Goals— Proceedings of the Industrial 
Development Forum and associated round 
tables, Vienna, 1-3 December 2003 

E  V.03-90774 Training package on investment and 
technology promotion: Technology transfer 
operations, including agreem ent formulation 
and negotiation 

E  V.03-90771 UNIDO in Guatem ala. Integrated program m e 
to support the productive sector of Guatemala 

E  V.04-56987 UNIDO inform ation docum ent on cleaner 
production for chemicals managem ent 

E  V.04-55036 United Republic of Tanzania. Review of 
industrial and trade perform ance. M acro-
econom y. Com m odities. Industrial subsectors. 
Export processing zones 

  
 .] اإلسبانية(S)، الروسية، (R) الفرنسية، (F) االنكليزية، (E) الصينية، (C) العربية، (A)اللغات هي : ملحوظة من القسم العريب[ *
وميكن االطالع على قائمة أكثر مشوال، مبا يف ذلك أقراص مدجمة وبراجميات وشرائط . تشمل املنشورات اليت أُعدت باالشتراك مع منظمـات أخرى )أ(

 ).www.unido.org/doc/6397(ديو، يف موقع اليونيدو على الويب في
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 التذييل نون
 اجتماعات أفرقة اخلرباء والندوات واحللقات الدراسية

  )أ(والدورات الدراسية وغري ذلك من االجتماعات
 التاريخ  املكان

 فيينا
 النمسا

عم اختاذ اجتماع فريق اخلرباء املعين بوضع نظام جتاري متعدد الوسائط لد
 القرارات من أجل تقييم تأثري تطبيقات التكنولوجيا األحيائية على البيئة

 يناير/ كانون الثاين٢٣

 بريوت
 لبنان

 يناير / كانون الثاين٢٦ اليوم الوطين لسالمة األغذية

 واغادوغو
 بوركينا فاسو

 يناير/ كانون الثاين٣٠-٢٦ اجتماع قطاعي تقين حول مواد البناء والتشييد 

 بنوم بنه
 كمبوديا

 -حلقة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة الدوحة للتنمية 
برنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية لصاحل 

 كمبوديا

 يناير / كانون الثاين٢٨-٢٧

 ماكايت سييت
 الفلبني

 يناير /انون الثاين ك٢٨ كفاءة استخدام الطاقة وحفظها يف الصناعة

 واغادوغو
 بوركينا فاسو

 يناير / كانون الثاين٣٠-٢٨ االجتماع الرابع بشأن تنسيق أساليب حتليل املنتجات الغذائية

 كوتايسي
 جورجيا

حلقة عمل وطنية بشأن التخلص التدرجيي من استخدام بروميد امليثيل يف تبخري 
 التربة

 فرباير/ شباط٣-٢

 بانكوك
 تايلند

 فرباير/ شباط٥ دراسية بشأن كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعةحلقة 

 واغادوغو
 بوركينا فاسو

 فرباير/ شباط١١-٩ اجتماع بشأن تنسيق املعايري املشتركة املتعلقة باجلائزة الوطنية للنوعية

 هافانا
 كوبا

 -حلقة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة الدوحة للتنمية 
 لتعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية لصاحل كوبابرنامج ا

 فرباير/ شباط١١

 واغادوغو
 بوركينا فاسو

الحتاد التابعة ل اجتماع بشأن حتسني معايري التقييم اخلاصة جبائزة النوعية
  االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا

 فرباير/ شباط١٣-١٢

 نيودهلي
 اهلند

 فرباير/ شباط١٥-١٢ *يل األول بشأن مواد البناء وتكنولوجيات التشييداملؤمتر الدو

 واغادوغو
 بوركينا فاسو

 فرباير/ شباط١٨-١٦ اجتماع التنسيق الثالث هليئات توحيد املواصفات

 كمباال
 أوغندا

حلقة عمل إقليمية بشأن بناء القدرات يف جمال صادرات األغذية من خالل 
 ية على الصعيد اإلقليمي يف شرق أفريقياتنسيق نظم السالمة والنوع

 فرباير/ شباط٢٧-٢٥

 كونسبسيون
 شيلي

 مارس/ آذار٥-٢ امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية

 مومباي
 اهلند

 مارس/ آذار٣ حلقة دراسية بشأن فرص االستثمار يف نامبيبا وموزامبيق

 تشيناي
 اهلند

 مارس/ آذار٥ ا وموزامبيقحلقة دراسية بشأن فرص االستثمار يف نامبيب
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 التاريخ  املكان

 كواالملبور
 ماليزيا

 مارس/ آذار٩ حلقة دراسية بشأن فرص االستثمار يف نامبيبا وموزامبيق

 جاكارتا
 اندونيسيا

 مارس/ آذار١١ حلقة دراسية بشأن فرص االستثمار يف نامبيبا وموزامبيق

 أكرا
 غانا

 مارس/ آذار١٦-١٥ متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة

 دوغوواغا
 بوركينا فاسو

 مارس/ آذار١٧-١٥ اجتماع بشأن حتديد موقف مشترك فيما يتعلق بالعوائق التقنية أمام التجارة

 الباز
 بوليفيا

 - للتنمية الدوحة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة حلقة
بوليفياحل  لصاالعامليةبرنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة 

 مارس/ آذار١٧-١٦

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

 مارس/ آذار٢٤-٢٢ اجتماع بشأن تنسيق معايري التفتيش التقين وأساليبه

 سان خوسيه
 كوستاريكا

حلقة عمل تقنية بشأن الشبكة اإلقليمية لالنتاج األنظف يف أمريكا الالتينية 
 والكاريـيب

 مارس/ آذار٢٦-٢٢

 مومباي
 اهلند

مع رابطة عموم اهلند لصانعي اللدائن بشأن وضع تدخالت لتطوير اجتماع 
 *قطاع اللدائن

 مارس/ آذار٢٤

 شانغهاي
 الصني

 مارس/ آذار٢٤ حلقة دراسية بشأن فرص االستثمار يف نامبيبا وموزامبيق

 هانغجو
 الصني

 مارس/ آذار٢٦ حلقة دراسية بشأن فرص االستثمار يف نامبيبا وموزامبيق

 واغادوغو
  فاسوركينابو

 مارس/ آذار٣١-٢٩ االجتماع األول بشأن حتديد موقف مشترك يف جمال صحة األغذية 

 كوميباتور
 اهلند

*اجتماع بشأن وضع تدخالت لتطوير قطاعات السباكة واملضخات واحملركات  أبريل/ نيسان٦

 بنغالور
 اهلند

د اجتماع بشأن استهالل تدخل على مستوى الوحدات لصاحل صناعة العد
 *املكنية

 أبريل/ نيسان٨

 تشونغينغ
 الصني

حلقة دراسية للتوعية بشأن مصفق التعاقد من الباطن والشراكة يف جمال 
 الصناعة، واالفتتاح الرمسي ملصفق تشونغينغ

 أبريل/ نيسان١٦-١٥

 نيودهلي
 اهلند

االجتماع السابع للجنة االستشارية التابعة للمركز الدويل لالرتقاء بتكنولوجيا 
 )*إيكامت(لصناعة التحويلية ا

 أبريل/ نيسان١٩

 نيودهلي
 اهلند

 أبريل/ نيسان٢٢ اجتماع اللجنة التوجيهية للربنامج الوطين لتطوير صناعة اللُعب يف اهلند

 أبوجا
 نيجرييا

 أبريل/ نيسان٢٣-٢٢ )كامي(االجتماع األول ملكتب مؤمتر وزراعة الصناعة األفريقيني 

 ماناوس
 الربازيل

ع فرقة عمل قطرية وحلقة عمل بشأن اإلبالغ عن األحوال البيئية اجتما
 والصحية يف مواقع منتقاة يكثر فيها استخراج الذهب يف منطقة تاباخوس

 أبريل/ نيسان٢٩-٢٦

 بيشكيك
 قريغيزستان

 أبريل/ نيسان٢٨ مائدة مستديرة بشأن برنامج ترويج االستثمار الشامل

 هانوي
 فييت نام

 مايو/ أيار٦ حلواجز التقنية اليت تعترض التجارةحلقة عمل بشأن ا
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 دكا
 بنغالديش

 التكنولوجي التطبيق"اجتماع استعراض هنائي وحلقة عمل لنشر نتائج مشروع 
 "التيل األخضر/األحيائي لألنزميات يف انتاج لباب الورق من اجلوت

 مايو/ أيار١٢-١٠

 بوغوتا
 كولومبيا

ة للقطاع اإلنتاجي يف سياق اتفاقات ملتقى دويل بشأن السياسات التنافسي
 التجارة احلرة

 مايو/ أيار١٢-١٠

 القاهرة
 مصر

 - للتنمية الدوحة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة حلقة
  مصر لصاحلالعامليةبرنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة 

 مايو/ أيار١٨-١٧

 الدار البيضاء
 رباملغ

 مايو/ أيار٢٠-١٧ املائدة املستديرة األفريقية الثالثة بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني

 كييف
 أوكرانيا

مؤمتر للشركاء واملاحنني بشأن برنامج إصالح بيئة حوض هنر الدنيرب، املشترك 
 بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية

 مايو/ أيار٢١-٢٠

 لعاصمةتونس ا
 تونس

 مايو/ أيار٢٣-٢٠ إنشاء نظام لضمان النوعية يف املختربات يف جمال صناعات األغذية

 فيينا
 النمسا

 مايو/ أيار٢٧-٢٥ جملس التنمية الصناعية، الدورة الثامنة والعشرون

 لوديانا
 اهلند

 مايو/ أيار٢٩ حلقة عمل بشأن وحدات صناعة العدد املكنية

 بيجني
 الصني

 مايو/ أيار٣١ صفق التعاقد من الباطن والشراكة يف جمال الصناعة الثاين يف الصني افتتاح م

 إنترالكن
 سويسرا

االجتماع السنوي الثامن للمراكز والربامج الوطنية لإلنتاج األنظف املشتركة 
 بني اليونيدو واليونيب

 يونيه/ حزيران١٢-٥

 بريتوريا
 جنوب أفريقيا

ة يف السالسل العاملية لتطور قيمة املنتجات مؤمتر بشأن القدرات التنافسي
 تعزيز تكوين القدرات يف جنوب أفريقيا: وشبكات اإلنتاج

 يونيه/ حزيران١١-٧

 نيودهلي
 اهلند

 يونيه/ حزيران٩ اجتماع اللجنة التوجيهية للربنامج الوطين لتطوير صناعة العدد املكنية يف اهلند

 نواكشوط
 موريتانيا

 - للتنمية الدوحةلية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة  دراسية استهالحلقة
  لصاحلالعامليةبرنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة 

 موريتانيا

 يونيه/ حزيران١٠-٩

 راجكوت
 اهلند

 يونيه/ حزيران١١ *اجتماع بشأن صنع العدد املكنية وبيعها

 ساو باولو
 الربازيل

 يونيه/ حزيران١٨-١٤ ٢٠٠٤ستقبل معرض تكنولوجيا امل

 نيودهلي
 اهلند

 يونيه/ حزيران٢٤ حلقة عمل بشأن رفع مستوى صناعة اللُعب

 بادوفا
 ايطاليا

 يونيه/ حزيران٢٩ فرص لالستثمار االقتصادي.  سوق تنتظر استكشافها–اثيوبيا 

 نريويب
 كينيا

 يوليه/متوز ٢ )كامي(االجتماع الثاين ملكتب وزراء الصناعة األفريقيني 

 بيون
 اهلند

 يوليه/ متوز٨ اجتماع بشأن إطالق برنامج وطين لتطوير صناعة العدد املكنية
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 نريويب
 كينيا

 - للتنمية الدوحة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة حلقة
  كينيا لصاحلالعامليةبرنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة 

 يوليه/متوز ٩

 فيينا
 النمسا

 يوليه/ متوز٢٠ ٢٠٠٤التقدم الرمسي لتقرير التنمية الصناعية لسنة 

 عمان
 األردن

 - للتنمية الدوحة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة حلقة
  لصاحلالعامليةبرنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة 

 األردن

 يوليه/ متوز٢١

 باتاال
 اهلند

اجتماع مع وحدات صناعة العدد املكنية بشأن مشاريع متويل من أجل حتديث 
 الصناعة

 يوليه/ متوز٢٩

 لودينانا
 اهلند

اجتماع مع وحدات صناعة العدد املكنية بشأن مشاريع مصرف تطوير 
 الصناعات الصغرية اهلندي

 يوليه/ متوز٣٠

 بوين
 اهلند

 أغسطس/ آب٢ ى جتمعات العدد املكنيةاجتماع بشأن رفع مستو

 هو تشي مينه سييت
 فييت نام

 أغسطس/ آب١٣-١٢ املائدة املستديرة الثانية بشأن اإلنتاج األنظف

 الغوس
 نيجرييا

اجتماع فريق للخرباء الستعراض اقتراحات مشاريع للمياه الدولية صاغتها 
 اليونيدو لصاحل مرفق البيئة العاملية

 أغسطس/ آب١٨-١٧

 أمحد آباد
 داهلن

حلقة دراسية ومعرض دوليان بشأن إدارة تكنولوجيات اإلسكان املنخفضة 
 *التكلفة واملبتكرة

 أغسطس/ آب٢٧-٢٢

 بوخارست
 رومانيا

 أغسطس/ آب٢٥ حلقة دراسية بشأن كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة

 دواال
 الكامريون

 -أغسطس/ آب٣١ وميد امليثيلحلقة عمل بشأن التخلص التدرجيي من استعماالت بر
 سبتمرب/أيلول ٣

 كييف
 أوكرانيا

 -أغسطس/ آب٣١ حلقة دراسية بشأن أساليب وممارسات االستبصار التكنولوجي لصاحل أوكرانيا
 سبتمرب/أيلول ٤

 فيينا
 النمسا

 سبتمرب/ أيلول٩-٨ جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة العشرون

 املنامة
 البحرين

 سبتمرب/ أيلول١٢-١١ ية بشأن إدارة تكنولوجيا املياهحلقة عمل إقليم

 هانوي
 فييت نام

حلقة دراسية بشأن إدارة املختربات من املمارسة العاملية يف جمال املختربات إىل 
  ISO 17025 معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 سبتمرب/ أيلول١٢

 هانوي
 فييت نام

 سبتمرب/ أيلول١٦  الدويل ملختربات األحياء اجملهريةحلقة دراسية بشأن مقتضيات االعتماد

 نيودهلي
 اهلند

 سبتمرب/ أيلول١٧ اجتماع بشأن إنشاء معهد لتصميم وتطوير صناعة اللُعب

 بيشكيك
 قريغيزستان

 سبتمرب/ أيلول٢١ مائدة مستديرة بشأن االستثمار

 كمباال
 أوغندا

رات التنافسية ووضع اجتماع تشاوري وطين بشأن التنمية الصناعية والقد
 السياسات

 سبتمرب/ أيلول٢١
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 حيدر آباد
 اهلند

 سبتمرب/ أيلول٢٣-٢١  إقفال حلقة املواد-مؤمتر إقليمي بشأن استدامة املوارد 

 أودايبور
 اهلند

 سبتمرب/ أيلول٢٢ رفع مستوى التكنولوجيا–حلقة عمل بشأن برنامج التعاون اإلداري اهلولندي 

 واغادوغو
 سو فابوركينا

 سبتمرب/ أيلول٢٩-٢٧ حلقة العمل التقنية الداخلية اخلامسة بشأن التنسيق

 اجلزائر العاصمة
 اجلزائر

حلقة دراسية للتوعية واإلعالم بشأن مسائل خمتلفة تتعلق بالنوعية يف صناعات 
 األغذية

 سبتمرب/ أيلول٢٨

 عمان
 األردن

ن ختطيط الربامج حلقة دراسية تشاورية مشتركة بني اليونيدو والعراق بشأ
الشباب وإسداء املشورة إىل املنشآت/لتطوير قدرات تنظيم املشاريع لدى النساء

 الصغرية واملتوسطة

 سبتمرب/ أيلول٣٠-٢٨

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

 -سبتمرب/ أيلول٣٠ االجتماع الرابع للجنة التوجيهية اإلقليمية
 أكتوبر/تشرين األول ١

 فايب
 اهلند

لتوعية يف جمال اإلدارة االستراتيجية للتكاليف لصاحل املنشآت حلقة عمل بشأن ا
 *الصغرية واملتوسطة يف جتمع صناعة املواد الكيميائية والورق

 أكتوبر/ تشرين األول٦-٤

 أديس أبابا
 إثيوبيا

اجتماع ألصحاب األعمال يف قطاع الصناعة اجللدية يف إثيوبيا مع إيطاليا 
 ٢٠٠٤واسبانيا 

 أكتوبر/ل تشرين األو٨-٤

 كارارا
 إيطاليا

 أكتوبر/ تشرين األول١٣-٧ *اجتماع بشأن تطوير صناعة األحجار

 يريفان
 أرمينيا

 -حلقة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة الدوحة للتنمية 
برنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية لصاحل أرمينيا

 أكتوبر/ألول تشرين ا١٤

 أودايبور
 اهلند

 رفع مستوى التكنولوجيا اخلاصة –افتتاح برنامج التعاون اإلداري اهلولندي 
 بصناعة األحجار

 أكتوبر/ تشرين األول١٨

 دار السالم
 زانيا املتحدةنـمجهورية ت

اجتماع فرقة عمل قطرية بشأن اإلبالغ عن األحوال البيئية والصحية يف مواقع 
خراج الذهب على نطاق صغري يف مقاطعة غيتا مبنطقة حبرية يكثر فيها است

 فكتوريا

 أكتوبر/ تشرين األول١٨

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

 أكتوبر/ تشرين األول٢٠-١٨ اجتماع التنسيق الرابع هليئات توحيد املواصفات

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

 أكتوبر/ تشرين األول٢٧-٢٥ يواناجتماع بشأن تنسيق معايري التفتيش وأساليبه يف جمال صحة احل

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

 أكتوبر/ تشرين األول٢٩-٢٧ اجتماع بشأن اعتماد مشروع قانون حلماية املستهلكني وإعالمهم

 فيينا
 النمسا

احللقة الدراسية املشتركة الثانية ملبادرة التكنولوجيا املناخية بشأن نشر 
 لدول املستقلةالتكنولوجيا يف شرق أوروبا وكمنولث ا

 أكتوبر/ تشرين األول٢٩-٢٨

 الدوحة
 قطر

 نوفمرب/ تشرين الثاين١ حلقة دراسية بشأن مصفق التعاقد من الباطن والشراكة

 أكرا
 غانا

 - للتنمية الدوحة دراسية استهاللية بشأن االستجابة ملتطلبات خطة حلقة
  غانا لصاحلالعامليةة برنامج التعاون التقين املشترك بني اليونيدو ومنظمة التجار

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢

 داكار
 السنغال

مؤمتر دون إقليمي بشأن حتسني األداء الصناعي وتعزيز التوظيف يف غرب 
 أفريقيا

 نوفمرب/ تشرين الثاين٥-٣
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 واغادوغو
  فاسوبوركينا

اجتماع بشأن حتديد املسؤوليات واإلجراءات اإلقليمية العتماد شهادات 
 النوعية

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٠-٨

 هانوي
 فييت نام

 نوفمرب/ تشرين الثاين٩ حلقة دراسية لنشر معلومات تتعلق باإلنتاج األنظف وصناعة تشطيب املعادن

 فيينا
 النمسا

 نوفمرب/ تشرين الثاين١١-٩ جملس التنمية الصناعية، الدورة التاسعة والعشرون

 أديس أبابا
 إثيوبيا

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٧-١٠ سالمة األغذيةاألسبوع الوطين الثالث ل

 هانوي
 فييت نام

 نوفمرب/ تشرين الثاين١١ حلقة دراسية ملشاركني حكوميني بشأن اعتماد شهادات النوعية

 هانوي
 فييت نام

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٢ حلقة دراسية ملشاركني من القطاع الصناعي بشأن اعتماد شهادات النوعية

 زغرب
 كرواتيا

احلاجة إىل إطار سياسايت : مية املسؤولية االجتماعية للشركات يف كرواتياتن
 شامل

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٦

 داكار
 السنغال

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٩-١٦ املؤمتر العاملي لألعمال يف أفريقيا

 هانوي
 فييت نام

 نوفمرب/لثاين تشرين ا١٧ حلقة دراسية تقنية بشأن كفاءة استخدام الطاقة يف الغالّيات

 بنغالور
 اهلند

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٨-١٧ *حلقة دراسية دولية بشأن التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التميز الصناعي

 نيودهلي
 اهلند

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ اجتماع اللجنة التوجيهية للربنامج الوطين لتطوير صناعة األحجار يف اهلند

 حيدر آباد
 اهلند

 التكنولوجي األحيائي التطبيق" الدولية الثانية لنشر نتائج مشروع حلقة العمل
 "التيل األخضر/لألنزميات يف انتاج لباب الورق من اجلوت

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٩-١٨

 أوفا
مجهورية (االحتاد الروسي 
 )باشكورتوستان

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢ حلقة دراسية بشأن القدرة التنافسية الصناعية

 سكوبان
 بلغاريا

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩-٢٦ حلقة دراسية بشأن االستبصار التكنولوجي لصاحل مجهورية بلغاريا

 فيينا
 النمسا

 -نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠ حلقة عمل بشأن شبكة خدمات املستثمرين يف هنر تيومني
 ديسمرب/كانون األول ١

 بوجومبورا
 بوروندي

 ديسمرب/ كانون األول٢-١  إصالح قطاع النسيج واستئناف نشاطهحلقة عمل بشأن اعتماد دراسات عن

 تونس العاصمة
 تونس

 ديسمرب/ كانون األول٢ إمكانية التعقب وتأثريها على صناعة األغذية

 غابوروين
 بوتسوانا

 ديسمرب/ كانون األول٣-٢ حلقة عمل بشأن بدائل بروميد امليثيل

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

 ديسمرب/ كانون األول٨-٦ عايري مشتركة لنظم إصدار شهادات النوعية الوطنيةاجتماع بشأن وضع م
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 واغادوغو
  فاسوبوركينا

االجتماع األول بشأن التحليل املقارن املتصل باملعايري املطلوبة للتبادل التجاري  ديسمرب/ كانون األول٨-٦

 كوكايلي/غيبزي
 تركيا

UNISW)حلقة عمل بشأن سالمة األغذية وجتهيزها  ORK III) ديسمرب/ كانون األول١٥-٦ 

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

 ديسمرب/ كانون األول١٠-٨ حلقة العمل التقنية الداخلية السادسة بشأن التنسيق

 كولومبو
 سري النكا

 مقتضيات القياس -حلقة دراسية بشأن التصنيع والوصول إىل األسواق 
 واالختبار ألجل التصدير 

 ديسمرب/ كانون األول١٣

 اجلزائر العاصمة
 اجلزائر

 ديسمرب/ كانون األول١٣ حلقة دراسية بشأن شبكة تكنولوجيا املعلومات للقطاع الصناعي

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

/  كانون األول١٤-١٣ االجتماع اخلامس للجنة التوجيهية اإلقليمية
 ديسمرب

 واغادوغو
  فاسوبوركينا

/  كانون األول١٥-١٣  االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيااجتماع خرباء القطاع الصناعي باالحتاد
 ديسمرب

 جاكارتا
 إندونيسيا

اجتماع فرقة عمل قطرية وحلقة عمل بشأن اإلبالغ عن األحوال البيئية 
 والصحية يف مواقع منتقاة يكثر فيها استخراج الذهب يف إندونيسيا

 ديسمرب/ كانون األول١٥

 هافانا
 كوبا

/  كانون األول١٧-١٦  التخلص التدرجيي من بدائل بروميد امليثيلحلقة عمل وطنية بشأن
 ديسمرب

 إسالم آباد
 باكستان

منتدى للمسامهني بشأن متثيل املستهلكني يف عمليات توحيد املواصفات 
 واالختبار املقارن

 ديسمرب/ كانون األول٢٠

 
 ).إيكامت(يلية اجتماع ينظّمه املركز الدويل لالرتقاء بتكنولوجيا الصناعة التحو *

 .تشمل االجتماعات اليت اشتركت اليونيدو يف رعايتها مع منظمات أخرى )أ(
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 التذييل سني
 اإلحصائيات الصناعية

 
 العنوان الوصف

تقدم احصائيات عاملية عن األداء واالجتاهات يف الوقت الراهن يف
قةقطاع الصناعة التحويلية، وتيسر اجراء املقارنات الدولية املتعل                         

 .بذلك القطاع     

 ٢٠٠٤ لعام   الحصائيات الصناعية         احلولية الدولية ل      

روم، من قاعدة بيانات اليونيدو-نسخة للبيع، على أقراص سي دي                
الحصائيات صناعية رئيسية خمتارة، على مستوى ثالثة أرقام من
التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة

، مع وصالت) فرعا من فروع الصناعة           ٢٨ على   املشتمل   (االقتصادية      
.بينية سهلة االستعمال للبحث عن البيانات وتصديرها ومعاجلتها                           
لالطالع على وصف موجز يرجى الرجوع إىل موقع اليونيدو على

 .الشبكة العاملية     

قاعدة بيانات اليونيدو لالحصائيات الصناعية، على 
لدويل املوحد مستوى ثالثة أرقام من التصنيف الصناعي ا

، (INDSTAT3)) ٢التنقيح (جلميع األنشطة االقتصادية 
 ٢٠٠٤طبعة عام 

روم، من قاعدة بيانات اليونيدو-نسخة للبيع، على أقراص سي دي                
الحصائيات صناعية رئيسية خمتارة، على أكثر املستويات تفصيال من
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية

، مع وصالت بينية سهلة االستعمال) صناعة  ١٢٨تمل على   املش (
للرجوع إىل املعلومات اخللفية عن البيانات، والبحث عن البيانات

لالطالع على وصف موجز، يرجى الرجوع. وتصديرها ومعاجلتها       
 .إىل موقع اليونيدو على الشبكة العاملية               

قاعدة بيانات اليونيدو لالحصائيات الصناعية، على 
 أربعة أرقام من التصنيف الصناعي الدويل املوحد مستوى

) ٣ و٢التنقيحان (جلميع األنشطة االقتصادية 
(INDSTAT4) ٢٠٠٤، طبعة عام 

روم، من قاعدة بيانات اليونيدو-نسخة للبيع، على أقراص سي دي                
عن االنتاج والتجارة واالستهالك، بدوالرات الواليات املتحدة، على

 من التصنيف الصناعي املوحد جلميعأكثر املستويات تفصيال            
، مع وصالت بينية) صناعة  ١٢٨املشتمل على      (األنشطة االقتصادية        

.سهلة االستعمال للبحث عن البيانات وتصديرها ومعاجلتها                    
لالطالع على وصف موجز، يرجى الرجوع إىل موقع اليونيدو على

 .الشبكة العاملية     

العرض والطلب يف قاعدة بيانات اليونيدو عن التوازن بني 
الصناعة، على مستوى أربعة أرقام من التصنيف الصناعي 

  ٢التنقيحان (الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 
 ٢٠٠٤، طبعة عام (IDSB)) ٣و
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 املختصرات
 

CAM I  :كامي مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني

CO M ESA  :الكوميسا السوق املشتركة لدول شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

CO M FAR  :الكومفار بالغإلنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واال

CO M PID  :كومبيد مكافحة التهميش والفقر من خالل التنمية الصناعية

D  :مد مدير

ECA اإليكا اللجنة االقتصادية ألفريقيا: 

ECLAC  :كاإليكال جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبـي

ECO SO C  اإليكوسوك اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة: 

ECOW AS اإليكواس اجلماعة االقتصادية لدول غريب أفريقيا: 

ESCAP اإلسكاب اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ: 

ESCW A  :اوإلسكا لغريب آسيااالقتصادية واالجتماعية األمم املتحدة جلنة 

FAO  :الفاو منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

G S خ ع فئة موظفي اخلدمة العامة: 

ILO  :اآليلو منظمة العمل الدولية 

ISO  :اآليسو للتوحيد القياسياملنظمة الدولية 

M ERCO SUR  :املريكوسور السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب

NEPAD  :نيباد ة أفريقياالشراكة اجلديدة لتنمي

P ف فئة املوظفني الفنيني: 

SADC السادك اجلماعة االمنائية للجنوب األفريقي: 

UNCTAD  :األونكتاد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

UNDP  :اليونديب برنامج األمم املتحدة االمنائي

UNEP  :اليونيب برنامج األمم املتحدة للبيئة
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